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1. Inleiding
Vivantes levert zorg aan ongeveer 900 ouderen in negen kleinschalige verpleeghuizen in de gemeenten SittardGeleen, Beek en Stein (de Westelijke Mijnstreek). Deze verpleeghuizen kennen een gevarieerd en compleet
aanbod van wonen met zorg met of zonder behandeling (WLZ). Alle verpleeghuizen zijn omringd met
zorgwoningen. In deze zorgwoningen wonen ouderen die niet intramuraal hoeven of wensen te wonen, maar
wel zorg en ondersteuning nodig hebben. Hiervoor kunnen ze terugvallen op de diensten, (thuis)zorg en
intramurale faciliteiten van Vivantes (zorgverzekeringswet en Volledig Pakket Thuis).

NB: Het aantal cliënten is in de afbeelding hoger omdat cliënten binnen het jaar kunnen overgaan naar een andere vorm van financiering of
omdat zij hun zorg en ondersteuning via een combinatie van twee financieringsstromen ontvangen. Zoals bijvoorbeeld een financiering vanuit
de Zorgverzekeringswet (Zvw) of financiering vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In deze verpleeghuizen en zorgwoningen werd in 2019 door 840 medewerkers en stagiaires/leerlingen en 580
vrijwilligers zorg verleend aan onze intra- en extramurale bewoners.
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De 840 medewerkers in dienst waren in 2019 als volgt verdeeld:

Leeswijzer:
Hierna volgt kort samengevat waar we staan eind 2019. In hoofdstuk 2 treft u een schematische weergave van
de resultaten van de interne audits die zijn uitgevoerd in 2019 (vergeleken met de auditresultaten van 2018). In
hoofdstuk 3 en 4 worden de resultaten beschreven die in 2019 zijn behaald op de 8 thema’s van het
kwaliteitskader verpleeghuiszorg en wordt er een telkens doorkijk naar 2020 gemaakt.

Waar staan we eind 2019?
Met ondersteuning vanuit Waardigheid en Trots hebben we in de afgelopen twee jaren hard gewerkt aan de
kwaliteit van onze zorg. Hierbij lag in 2019 de nadruk op:
 methodisch werken verdiepen voor alle negen locaties en meer specifiek voor de locaties Bloemenhof,
Olympiastaete en La Famille;
 kwaliteit van de basiszorg borgen binnen de systemen en processen gerelateerd aan het primaire proces;
 continueren van persoonsgerichte zorg in de organisatie voor alle negen locaties;
 voldoende tijd en aandacht voor de bewoners organiseren door teams meer regie te geven op hun eigen
planning (project ‘vrij= vrij’).
In september 2019 hebben we afscheid genomen van de coaches van Waardigheid en Trots. Er ligt een mooi
fundament onder persoonsgerichte zorg en basisveiligheid voor onze bewoners en er is een positieve beweging
binnen de organisatie op gang gekomen.
We hebben bottom-up, op basis van alle leerervaringen op de verschillende locaties, een ‘uniforme’ werkwijze
persoonsgerichte zorg ontwikkeld (hierover meer in paragraaf 3.2). Op alle locaties van Vivantes worden nu
huisbezoeken gedaan kort voordat de bewoner bij Vivantes komt wonen. Deze huisbezoeken leiden tot veel
vertrouwen bij bewoners, familieleden en zorgmedewerkers. Als zij zien hoe prettig het voor een bewoner is als
ze een bekend gezicht treffen op dag 1 na hun verhuizing, dan is meteen duidelijk hoe belangrijk dit is. Vanuit
deze kennismaking is er is een ‘warm welkom’ voor de nieuwe bewoner; ook is er continue een gesprek over de
wensen en behoeftes van de bewoner en worden deze vastgelegd in het zorgleefplan. Medewerkers zijn gericht
op het realiseren van deze wensen en behoeftes, in samenwerking met bewoner, naasten en vrijwilligers.
Medewerkers weten bovendien wat ze kunnen doen als de wensen verschillen tussen bewoner en diens naasten.
Verschillende locatiemanagers hebben in 2019 het initiatief opgepakt om met bewoners en familie in gesprek te
gaan. Op één locatie is het initiatief ‘op de koffie met de locatiemanager’ gestart. Hierin worden nieuwe
bewoners en hun familie ontvangen en gevraagd naar hun eerste ervaringen op de locatie. Dit wordt heel goed
ontvangen door de bewoners en familieleden en levert verrassende inzichten op. Mooie bijkomstigheid;
familieleden melden zich vanuit deze gesprekken ook vaak als vrijwilliger aan.
Daarnaast zijn er binnen verschillende locaties familieavonden georganiseerd waarin de wensen en behoeften
van familieleden worden verkend en gedeeld. Ook worden familieleden bijgepraat over de plannen van de locatie
op het gebied van persoonsgerichte zorg en bevraagd op wat ze hiervan vinden en wat ze willen toevoegen vanuit
hun rol.
Een betekenisvolle daginvulling vraagt om maatwerk. Het individu is het uitgangspunt. De familie en naasten
hadden een belangrijke rol in het leven van de bewoners voor zij naar het verpleeghuis verhuisden. Verhuizen
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naar het verpleeghuis is geen reden om hun uit het leven van de bewoner te laten verdwijnen. Daarbij kennen
zij de bewoner als geen ander. Die kennis helpt ons de levenskwaliteit van de bewoners te blijven verbeteren.
In 2019 zijn we verder gegaan met het creëren van een stabiele basis als het gaat om het bieden van goede en
veilige zorg.
Er is veel werk verzet om te komen tot een personeelsmix op locaties die in verhouding staat tot de zorg die
wordt gevraagd (versteviging van de formatie in de hogere kwalificatieniveaus en afbouw lagere
kwalificatieniveaus (zie onderstaande tabel).
Deskundigheidsniveau
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

Aantal fte in 2019
70,05 (-2,95)
98,3 (+35,3)
179,62 (+24,62)
32,3 (+1,3)
21,23 (+5,23)

Aantal fte in 2018
73
63
155
31
16

Op 15 oktober 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een bezoek gebracht aan de locatie
Olympiastaete. De IGJ schrijft in het rapport: ‘In de afgelopen periode heeft Vivantes hard gewerkt om
methodisch werken en persoonsgerichte zorg te verbeteren binnen de verschillende zorglocaties. De inspectie is
meerdere keren op verschillende locaties op bezoek geweest en heeft ook meerdere gesprekken met het bestuur
gevoerd. Tijdens het laatste inspectiebezoek ziet de inspectie dat dit harde werken, mooie resultaten heeft
opgeleverd. Olympiastaete voldoet nu (grotendeels) aan alle getoetste normen. ‘
Ook is in 2019 een onderzoek gestart om de meerwaarde van een fusie met Cicero in kaart te brengen. Dit om
ook op de langere termijn de kwetsbare ouderen in de Westelijke Mijnstreek van goede zorg te blijven
voorzien. Inmiddels is duidelijk dat een fusie voor Vivantes op dit moment niet het proces is waarin wij de
energie moeten steken om onze zorg en ondersteuning aan bewoners en cliënten te blijven verbeteren.

2. Resultaten interne audits 2019
In 2018 en 2019 zijn alle locaties geaudit door een externe auditor in samenwerking met onze stafafdeling
Kwaliteit. Doel was inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de zorgverlening en om deze - waar nodig - te
optimaliseren. Bij deze audits wordt gebruik gemaakt van het door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
opgestelde toetsingskader. Op de volgende pagina wordt schematisch weergeven wat de bevindingen zijn uit
deze audits per locatie. In het schema worden de resultaten als volgt weergegeven (met kleuren): V=voldoet
aan de norm; VG=voldoet grotendeels aan de norm; VGN= voldoet grotendeels niet aan de norm; VN=voldoet
niet aan de norm; NG=norm niet getoetst.
In de audits is een opwaartse lijn zichtbaar. In hoofdstuk 3 worden de resultaten op de vier pijlers uit het
Kwaliteitskader met betrekking tot inhoud van zorg verder beschreven.
Ten gevolge van de coronacrisis zijn er in 2020 geen interne audits uitgevoerd onder leiding van een externe
auditor. We willen vanaf 2021 de interne audits uit laten voeren door een intern auditteam bestaande uit enkele
locatiemanagers, verpleegkundige ouderenzorg, wijkverpleegkundigen en staffunctionarissen. In de
voorbereidingsfase (2020) zal het intern auditteam de Resultaatgerichte Interne Audittraining (RIA)
resultaatgericht van Perspekt volgen. Hiertoe zal in 2020 een auditplan worden opgesteld.
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Thema Persoonsgerichte Zorg

Locatie OG

OG

AH

AH

BLH BLH BH

BH

LF

LF

MH

MH
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FR

UH

UH

OS

OS

Auditjaar 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Iedere cliënt heeft inspraak in en afspraken over de doelen van de zorg, behandeling en
VG
ondersteuning.
Zorgverleners kennen de cliënt en zijn wensen, behoeften, mogelijkheden en
VGN
beperkingen.
Cliënten voeren binnen hun mogelijkheden zelf regie over leven en welbevinden.
Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden met
respect behandeld.
Cliënten worden ondersteund om hun informele netwerk in stand te houden of uit te
breiden (officiële norm GZ, stimulerende norm V&V).

Thema deskundige zorgverlener
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Locatie OG

Auditjaar 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

2.7

Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg,
ondersteuning en risico’s op basis van de wensen, behoeften, mogelijkheden en
beperkingen van de cliënt.
Zorgverleners werken methodisch, passend bij hun functieniveau. Dit hele proces wordt
duidelijk vastgelegd in het cliëntdossier.
De zorgaanbieder zorgt dat zorgverleners ruimte krijgen om systematisch te reflecteren
op goede, veilige en persoonsgerichte zorg voor de cliënt. Van daaruit kunnen zij
verbeteringen toepassen.
Zorgverleners houden, passend bij hun functieniveau, relevante ontwikkelingen in hun
vakgebied bij om goede, veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden aan de
groep cliënten waaraan ze zorg verlenen.
De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn,
afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen.
Zorgverleners handelen volgens de afspraken zoals beschreven in protocollen,
richtlijnen en handreikingen. Zij weten wanneer zij wel en niet kunnen afwijken om
goede, veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden.
Zorgverleners werken multidisciplinair en schakelen tijdig disciplines en specifieke
expertise in van binnen of buiten de organisatie. In deze samenwerking worden
duidelijke afspraken gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is.

Thema sturen op kwaliteit en veiligheid
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Auditjaar 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

De zorgaanbieder stelt de persoonsgerichte zorg en ondersteuning centraal en borgt de
veiligheid van de cliënt.
De zorgaanbieder gebruikt (bijna)incidenten, (bijna)fouten en klachten voor de
verbetering van de zorg.
De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en
veiligheid van de zorg.
De zorgaanbieder schept binnen de locatie en het team van zorgverleners voorwaarden
voor een cultuur gericht op leren en verbeteren.
Zorgverleners handelen naar de gemaakte afspraken om tot een evenwichtig samenspel
te komen tussen zorgverlener, cliënt en informeel netwerk om goede, veilige en
persoonsgerichte zorg te kunnen leveren.
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3.1

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Ontwikkeltraject persoonsgerichte zorg
De visie op Persoonsgerichte Zorg (PGZ) is in 2019 uitgewerkt in een praktische PDF met veel aandacht voor het
(levens)verhaal van de bewoners. De werkwijze PGZ Vivantes bestaat uit zes stappen. Per stap staat beschreven
wat het doel is, wie betrokken zijn, wat er nodig is en welke hulpmiddelen beschikbaar zijn. Ook zijn er diverse
voorbeelden en ideeën toegevoegd ter verduidelijking. Onderstaand een overzicht van de zes stappen met een
korte toelichting:
1. Kennismaking thuis: de bewoner leren kennen in zijn omgeving, zien hoe hij thuis functioneert en hiermee
de overgang naar Vivantes zo soepel mogelijk laten verlopen. De bewoner krijgt zodoende een vertrouwd
gevoel als hij verhuist naar Vivantes.
2. Warm welkom: op de eerste dag na de verhuizing van de bewoner is één van de medewerkers die het
huisbezoek heeft gedaan, aanwezig om de bewoner en zijn naaste(n) te ontvangen. Zo voelen bewoner en
naasten zich welkom en ervaren een prettige verhuizing naar Vivantes omdat ze een vertrouwd gezicht zien.
3. Bewoner leren kennen: je krijgt inzicht in de wensen, behoeften en persoonlijke voorkeuren van de bewoner
waardoor je zorg en ondersteuning kunt realiseren die daarop aansluiten. Ook krijg je inzicht in welke rol de
eerste contactpersoon en andere naasten willen vervullen in de zorg in ondersteuning van de bewoner en
welke verwachtingen zij hebben van de zorgverleners.
4. Wensen verschillen: als de wensen en behoeften verschillen, komen de bewoner, zijn eerste contactpersoon
en zorgverleners met elkaar tot een gepast compromis.
5. Persoonsgericht zorgleefplan en elkaar informeren: drie tot zes weken na de verhuizing naar Vivantes is het
zorgleefplan van de bewoner opgesteld. Bewoner, eerste contactpersoon en medewerkers zijn op de hoogte
van de gemaakte afspraken.
6. Wensen realiseren: het bereiken van passende oplossingen voor wensen en behoeften van bewoner door
samenwerking in het team, met de bewoner en zijn familie, vrijwilligers, etc.

Introduceren, aanleren en monitoren Methodisch werken
In 2019 is het merendeel van alle medewerkers in de zorg getraind in methodisch werken. De teams zijn
geschoold door Bureau voor Toegepaste Sociale Gerontologie (BTSG).
Na het doorlopen van de scholing:
 Begrijpt de deelnemer het belang van methodisch werken.
 Kent de deelnemer de methodieken die worden gebruikt binnen Vivantes.
 Begrijpt de deelnemer welke rol en verantwoordelijkheid van hem/haar wordt verwacht binnen
methodisch werken.
 Begrijpt de deelnemer het belang van een goede signalering en rapportage.
 Kent de deelnemer de opbouw van een goede rapportage.
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Heeft de deelnemer veelvuldig geoefend met het maken van een goede rapportage, volgens de juiste
methodiek.
Deze scholing moet ook voor nieuwe medewerkers beschikbaar zijn en is onderdeel van het inwerkprogramma
voor nieuwe medewerkers. Het monitoren van het methodisch werken gebeurd o.a. door het volgen van de
KPI’s kwaliteit, dossiercontroles door VPO’s en afdeling kwaliteit. Bevindingen worden structureel besproken in
het bedrijfsvoerings- en kwaliteitsoverleg (BVK-overleg).

3.2

Wonen en Welzijn

Zinvolle persoonsgerichte daginvulling
Om het welzijn van onze bewoners te optimaliseren is in 2019 een organisatie-ontwerp ontwikkeld waarin de
veranderende inzet op welzijn wordt vertaald naar een kwalitatieve en kwantitatief juiste inzet van de
welzijnsfunctie. Vanuit de locatieplannen is verder een meerjarig plan van aanpak dagbesteding voor Vivantes
opgesteld. Het beoogde effect hiervan is een welzijnsaanbod afgestemd op de wensen, achtergronden en
behoeften van de bewoners. De welzijnsmedewerkers maken nu onderscheid naar vier soorten activiteiten:
1. individuele activiteiten,
2. activiteiten in de huiskamer,
3. activiteiten bij/met verenigingen en
4. ‘grote activiteiten’ die voor iedereen toegankelijk zijn.
Onderstaande een korte impressie van de wijze waarop persoonsgerichte daginvulling in 2019 is ingekleurd op
basis van wensen en behoeften van de bewoners.
Individueel:
Meerdere locaties bieden complementaire zorg en zintuigactivering. Hierbij worden diverse methodes
toegepast: handmassages, het werken met etherische oliën, maar ook het luisteren naar muziek.
Als voorbeeld:
o O.a. de locaties Urmonderhof en Franciscus hebben een ruimte speciaal ingericht voor het bieden van
complementaire zorg;
o Om aan te sluiten bij de belevingswereld en gevoelens van de bewoner bestaat de mogelijkheid voor
snoezelen. De welzijnsmedewerkers gebruiken hiervoor diverse snoezelhulpmiddelen- of materialen.
Als voorbeeld: De welzijnsmedewerkers van de locatie Aelserhof hebben in samenwerking met de
zorgmedewerkers veel aandacht besteed aan snoezelbaden. Daarnaast bieden zij met ondersteuning
van vrijwilligers meerdere complementaire zorg momenten individueel;
o De welzijnsmedewerkers van locatie Bunderhof maken gebruik van het muziek-tril-waterbed. Er
ontstaat een gevoel van ontspanning en geborgenheid;
o Individuele wensen gaan in vervulling door de samenwerking met de Wensulance.
De huiskamer:
Contact met dieren wordt mogelijk gemaakt door onder andere bezoeken van:
o De dierenambulance;
o Stichting mens en dier;
o Smokeyhelpt;
o Contactlegging, samenwerken en genieten wordt mogelijk gemaakt door samen te koken en te bakken.
o In de Steinse locaties is er een goede samenwerking met de Stichting Erfgoed Stein. Zij verzorgen
fotomomenten aan de hand van oude foto’s en beelden vanuit de gemeente (reminisceren). De
huiskamer is geregeld gevuld met mooie verhalen van toen.
Het intramurale- en extramurale verenigingsleven:
o Organisatie NOVI zorg biedt ondersteuning bij zelfredzaamheid. Op basis hiervan bieden zij binnen
locatie Franciscus het gespecialiseerde programma Positive Fit aan;
o Diverse locaties bieden de mogelijkheid voor bewoners om deel te nemen aan Yoga;
o Locatie Bloemenhof is in 2019 gestart met het aanbieden van activiteiten voor kinderen van
familieleden op de zaterdagochtend. Een activiteit die de bewoners indirect plezier oplevert. Een andere
manier van organiseren;
o De wens van enkele bewoners om te gaan zwemmen is gerealiseerd;
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o

Er vinden diverse activiteiten plaats zoals o.a. tekenen, schilderen, handwerken en bloemschikken.
Maar er is ook behoefte aan diverse spelactiviteiten zoals o.a. koersballen, sjoelen en het oude
vertrouwde kienen.

Jaarkalender activiteiten (ook in samenwerking met externen):
o Verschillende activiteiten afgestemd op de jaarkalender. Denk hierbij o.a. aan thema-gerelateerde
muzikale optredens, uiteten of activiteiten rondom de feestdagen;
o De locatie Aelserhof heeft het afgelopen jaar structurele bijeenkomsten met bewoners, familieleden en
medewerkers georganiseerd: Ontmoeten in de Aelserhof. Tijdens de bijeenkomsten kwamen diverse
onderwerpen aan bod, bijvoorbeeld het welzijnsprogramma. Er is samen gesproken en gewerkt aan een
passend programma rondom de feestdagen, afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners
en diens naasten. Ook andere thema’s zijn besproken. Te denken valt aan de inzet van personeel in de
avonduren en zichtbaarheid etc. De opkomst van familieleden was nog mondjesmaat. Om iedereen in
de gelegenheid te stellen om aan te kunnen sluiten zijn de bijeenkomsten op verschillende dagdelen
georganiseerd.
o Enkele locaties hebben hieraan vormgegeven middels een projectgroep Welzijn bestaande uit o.a. een
of meerdere bewoner(s), welzijnsmedewerker(s), zorgmedewerker(s), mantelzorger(s), vrijwilliger(s) en
of een cliëntenraad lid. De wensen en behoeften van de bewoner(s) zijn het vertrekpunt. Op basis hier
van komt het programma tot stand;
o Ook hebben er activiteiten plaatsgevonden rondom de Dag van de mantelzorg, Week van de zorg en
Welzijn, Burendag enzovoorts;
o Op diverse locaties zijn verschillende activiteiten die plaatsvinden samen met (jeugdige) bezoekers
vanuit omliggende scholen, opleidingen en verenigingen. Zo is er bijvoorbeeld ook een dansschool
welke één keer per maand een uitvoering geeft voor bewoners. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de
activiteiten samen met de carnavalsvereniging rondom de carnaval. Deze activiteiten versterken de
band tussen het verpleeghuis en de wijk en halen deze naar binnen, waar het niet meer voor alle
bewoners mogelijk is om zelf(standig) de wijk in te gaan;
o Op sommige locaties vinden Adieu-vieringen plaats zodat er de mogelijkheid is voor bewoners, naasten
maar ook medewerkers om afscheid te kunnen nemen van medebewoners of deze te herdenken. Deze
worden veelal met behulp van de geestelijk verzorger vormgegeven;
o Er zijn regelmatig diverse uitstapjes waar bewoners aan kunnen deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan de
Gaia Zoo, Makado Beek. Maar ook een bezoek aan de kinderboerderij staat op de agenda. Er is dan de
mogelijkheid om de dieren te voeren en mee te helpen waar mogelijk met andere kleine klusjes;
o Een aantal locaties hebben de CZ prijs gewonnen. Zo heeft één locatie ouderwets vlaaien gebakken met
het hele huis. Op sommige locaties is een wensactie gedaan. Mensen mochten een wens indienen en
de leukste wens gaat in vervulling. Van hieruit is er bijvoorbeeld een High tea georganiseerd tijdens een
mooi concert voor het gehele huis.
Op dit moment kunnen we constateren dat programma’s veelal nog aanbodgericht tot stand komen. Voor 2020
is het de bedoeling om de persoonsgerichte benadering verder te verdiepen door de daginvulling van de bewoner
samen met alle betrokkenen in te kleuren: bewoner en diens sociale netwerk, medewerkers en vrijwilligers.

Introductie Wet zorg en dwang.
Vivantes heeft de overgang naar de Wzd aangegrepen om de visie te wijzigen van ‘denken in vrijheidsbeperking’
naar ‘denken in vrijheidsbevordering’ voor de bewoners. Deze nieuwe visie is uitgewerkt door de ‘Commissie
Vrijheid’ in samenwerking met het management en met de expertise vanuit de Academische Werkplaats
Ouderenzorg. Naast deze ‘visie op papier’ wil Vivantes deze visie ook in haar woonomgeving tot uitdrukking
brengen en in haar gehele werkwijze borgen. Dit betekent concreet dat de plekken waar zorg wordt verleend
gebouwelijk worden aangepast. Te denken valt hier onder andere aan in de inzet van leefcirkels met behulp van
zorg ondersteunende technologie. De nieuwe wet en de nieuwe visie zal van medewerkers op alle niveaus in de
organisatie vragen dat ze open staan voor scholing en het kritisch kijken naar en het veranderen van hun huidige
werkwijze.
In de Wzd wordt aan twee functionarissen een specifieke rol toegekend. Dit zijn de zorgverantwoordelijke en de
Wzd-functionaris. Een zorgverantwoordelijke is een ter zake kundige arts of een zorgverlener die door Vivantes
is aangewezen. Deze zorgverantwoordelijke moet minimaal het deskundigheidsniveau hebben dat in de
wettelijke regeling is bepaald. Vivantes houdt hierbij niveau 5 aan. Elke locatie van Vivantes beschikt over ten
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minste twee zorgverantwoordelijken. Daarnaast zijn er ook aandachtsvelders beschikbaar (en geschoold) die bij
afwezigheid van de zorgverantwoordelijke kunnen vervangen. Elke locatie beschikt over één
wijkverpleegkundige die de rol van zorgverantwoordelijke zal vervullen.
De zorgverantwoordelijke is verantwoordelijk voor:
 het opstellen van een zorgleefplan in overeenstemming met de wensen en behoeften van de bewoner;
 de aanpassing van het zorgplan volgens het stappenplan als de opgenomen vrijwillige zorg niet volstaat
om ernstig nadeel te voorkomen;
 het geven van toestemming als er een situatie ontstaat waarin onvrijwillige zorg voor de eerste keer
wordt toegepast;
 schriftelijk toestemming geven voor onvrijwillige zorg in een onvoorziene situatie;
 nauw overleg voeren met de verschillende deskundigen, waaronder ook de Wzd-functionaris.
In 2019 hebben de verpleegkundigen ouderenzorg en de wijkverpleegkundigen de scholing
zorgverantwoordelijke Wzd gevolgd. In 2020 zullen ook de nieuwe medewerkers (verpleegkundigen
ouderenzorg en wijkverpleegkundigen) deze scholing moeten volgen.

Maaltijden en de visie op eten en drinken
Het integreren van de schoonmaak en eten en drinken binnen het zorgverleningsproces is in 2019
vormgegeven met o.a. de introductie van de functie assistent Zorg en Welzijn (32,4 fte waarvan 25 fte vast).
Een vervolgstap bestaat uit het introduceren van de functie van welzijnsmedewerker niveau 3 en 4. Hiermee
zal in 2020 een start worden gemaakt.
Met de huidige voedingsleverancier wordt o.a. onderzocht op welke wijze eten en drinken meer
belevingsgericht kan worden ingevuld.

3.3

Veiligheid

Basisveiligheid.
Door het toenemen van de (zorg)complexiteit van onze bewoners, nemen ook de veiligheidsrisico’s voor onze
bewoners toe. Verbeteren aan de hand van wat er fout is gegaan is een eerste stap in de richting van het
vergroten van de basisveiligheid.
Zo maakt vanaf 2019 de Verpleegkundige Ouderenzorg van de locatie met het aandachtsveld MIC (Meldingen
Incidenten Cliënten), maandelijks een analyse van de MIC-meldingen. Deze analyse wordt vervolgens
besproken in het bedrijfsvoerings- en kwaliteitsoverleg van de locatie. MIC-meldingen worden ook besproken
tijdens het teamoverleg, met als doel gezamenlijk te leren van incidenten en processen te verbeteren.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
in 2018 is er een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Het resultaat van de wettelijke toetsing
van de RI&E is in 2019 ontvangen. De RI&E is akkoord bevonden en wordt in verschillende plannen van aanpak
in de locaties vertaald.

HACCP
In de afgelopen jaren heeft een extern bureau op alle locaties herhaaldelijk HACCP-audits uitgevoerd conform
de keuringscriteria vanuit de 'Hygiënecode voor Zorginstellingen en Defensie'. De resultaten ervan zijn centraal
en in de kwaliteitsgesprekken met locaties besproken en verbetermaatregelen zijn opgepakt;

Brandveiligheidsoefeningen
Naar aanleiding van een realistische brandveiligheidsoefening in woonzorgcentrum Franciscus, is geconstateerd
dat er grote verschillen zitten in de brandveiligheidsvoorzieningen per zorgwoningencomplex en er landelijk en
regionaal onduidelijkheid bestaat over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom
brandopvolging bij de brandmelding in dit soort complexen. Vivantes is hierover bestuurlijk het gesprek aan
gegaan met woningcorporaties. Naar aanleiding hiervan zijn maatregelen genomen in diverse complexen ter
verbetering van de brandveiligheid. Dit proces zal een doorloop kennen naar 2020; Vivantes is in dit proces deels
afhankelijk van het beleid van de betreffende corporaties.
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Bedrijfshulpverlening
Om de bedrijfsnoodorganisatie te kunnen blijven waarborgen worden alle medewerkers in de organisatie
periodiek getraind en geïnstrueerd. Hierin wordt onderscheid gemaakt in de functie van Veiligheidsambassadeur
en Alarmopvolger. Binnen Vivantes zijn de leidinggevenden, zorgmedewerkers (niveau 3, 4 en 5) en DBC’ers
opgeleid tot Veiligheidsambassadeur. Ontruimingsoefeningen worden periodiek herhaald binnen de locaties.

3.4

Leren en verbeteren

Van ‘plan-do’ naar ‘plan-do-check-act’ (PDCA) door middel van kwaliteitsgesprekken.
In 2019 is het kwaliteitsgesprek samengevoegd met het bedrijfsvoeringsoverleg. Het bedrijfsvoeringskwaliteitsoverleg (BVK), wordt in ieder geval één keer per twee maanden gevoerd. Hieraan nemen deel de
locatiemanager, de verpleegkundige ouderenzorg, de bestuurder, de controller, de HR-functionaris en de
beleidsmedewerker kwaliteit. Door de samenvoeging van beide overlegvormen wordt de integraliteit benadrukt,
waardoor de samenwerking en afstemming beter gefaciliteerd wordt in dienst van het primair proces. Tijdens
het BVK wordt de voortgang van het locatiejaarplan en de bedrijfsvoerings- en kwaliteits KPI’s gemonitord en
besproken. Op basis hiervan kan indien nodig tijdig bijgestuurd worden.

Lerend Netwerk
Vivantes participeert actief in de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO). De AWO is een
structureel samenwerkingsverband tussen zeven zorgorganisaties (allen VVT) en vier kennisinstellingen (MBO,
HBO en Academisch).
De nieuwe kennis en ervaring die beschikbaar komt vanuit dit lerende netwerken van zorgorganisaties, wordt
actief verbonden met onderzoek, onderwijs en beleid. Het is met andere woorden een living lab waarin
mensen uit de praktijk beleid, onderzoek en onderwijs, kennis en ervaring uitwisselen. De werkzaamheden
worden uitgevoerd op diverse locaties binnen de verschillende organisaties. Doelstelling van de AWO is om
betere en nieuwe zorg voor ouderen te realiseren. 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 de zorgorganisaties en medewerkers vanuit de
zorgorganisaties naar de onderwijs- en onderzoeksorganisaties. Deze personen noemen wij de zogenaamde
linking-pins. Samen werken ze binnen thema's aan projecten die worden getoetst en geïmplementeerd. Deze
werkwijze met kruisbestuivingen, multidisciplinaire aanpak en duo-aanstellingen is een succesvolle formule
gebleken om noodzakelijke vernieuwing in de zorg voor ouderen mogelijk te maken en heeft belangrijke
resultaten opgeleverd.
Vivantes participeert actief in de volgende projecten: ‘Ruimte voor Zorg’ (in dit project wordt een
laagdrempelige en gebruiksvriendelijke methode ontwikkeld om de kwaliteit van ervaren zorg te meten vanuit
cliëntenperspectief); ‘DEDICATED’ (dit project is gericht op het verhogen van de kwaliteit van zorg door
enerzijds het versterken van de competenties van zorgverleners bij het bieden van palliatieve zorg bij mensen
met dementie en anderzijds door verbetering van de interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking).
Andere voorbeelden van lerende netwerken waarin Vivantes participeert zijn het Zorgnetwerk Elsloo, de
vorming van ‘mini-kennisnetwerken’ waarin de kwaliteitsplannen en –verslagen onderling worden uitgewisseld
tussen zorgorganisaties, deelname aan RAAT (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten personeel in zorg en
welzijn), deelname aan het regionaal project rondom antibioticaresistentie: Kwaliteit uit het Zuyden, etc.

Meldingen en klachten
Samen met de VPO’s (Verpleegkundige Ouderenzorg) is een dashboard ingericht om hen beter te faciliteren bij
het maken van een analyse van de MIC meldingen. Dit dashboard maakt het mogelijk om op een relatief
eenvoudige manier trends te signaleren in de MIC meldingen van een locatie. Ook zijn er hulpvragen opgesteld
die de VPO’s kunnen gebruiken ten behoeve van de analyse van de MIC-meldingen.
Als er trends worden gesignaleerd kunnen er verbetermaatregelen worden benoemd. Hiervoor is een
document gemaakt waarin deze verbetermaatregelen worden opgenomen en kunnen worden gevolgd. De
analyses van de MIC meldingen worden besproken in de teams en in het bedrijfsvoerings- en kwaliteitsgesprek
van de locatie.
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De thema’s van basisveiligheid zijn een vast agendapunt op het teamoverleg van alle teams. MIC en MIM
meldingen, klachten en analyses worden structureel besproken met de teams tijdens het werkoverleg. Hierin
worden ook eventuele verbeterpunten uit prisma onderzoeken meegenomen. Doelstelling van dit geheel is
leren en verbeteren van incidenten en het vroegtijdig signaleren en registreren van gevaarlijke situaties.

Verpleegkundige Ouderenzorg
Coaching on-the-job speelt een belangrijke rol in het leren en verbeteren. De VPO coacht en ondersteunt de
EVV-er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende) en de verpleegkundigen bijvoorbeeld in het methodisch werken
met het ZLP. Vervolgens leren zij samen de collega’s op de werkvloer ook op deze manier te werken, gesteund
door de aangeboden scholing (BTSG). Er is ondersteuning door behandelaars vanuit het multidisciplinaire team.
Zo worden de medewerkers meegenomen in het maken van een professionele afweging.

Effectieve samenwerking binnen Vivantes
Om samen met de locatie te kijken wat nodig is om de kwaliteit van leven van onze bewoners te verhogen is het
hiervoor genoemde bedrijfsvoerings- en kwaliteitsgesprek (BVK-gesprek) in het leven geroepen. Tijdens dit BVKgesprek monitoren we een aantal ‘standaard’ KPI’s ten aanzien van dossiergebruik en opvolging. Het methodisch
werken is daarbij de basis voor ons handelen. Daarnaast worden auditverslagen, tevredenheidsonderzoeken en
MIC-analyses besproken.
De reden dat we objectieve data bespreken is gelegen in het feit dat onze besluitvorming en analyse gebaseerd
dient te zijn op feiten en niet op beeldvorming.
In de afgelopen twee jaar hebben we ervaring opgedaan in dit soort gesprekken. We hebben hieruit het volgende
geleerd over samenwerking. Het proces waarlangs we tot effectieve samenwerking kwamen en dus
daadwerkelijk leren en verbeteren was altijd hetzelfde. Dit proces verliep als volgt:
 bij de start is er vaak sprake van totaal verschillende invalshoeken. Zodanig dat er zelfs sprake is van
polarisatie. Kenmerkend hiervoor is dat twee verschillende collega’s eenzelfde situatie beschrijven,
maar dat er geen enkel raakvlak is in de beschrijving. De kleuring vanuit het individu op de beschreven
situatie is maximaal;
 om niet alleen vanuit aannames, denkbeelden en beeldvorming het gesprek met elkaar te voeren is het
zinvol feiten en objectieve gegevens bij de situatie te betrekken. Het kan zo zijn dat je dan ineens een
gesprek met elkaar hebt over hetgeen er aan de hand is en hoe je samen tot actie kunt overgaan. In veel
gevallen echter kom je dan tot constateringen als: ‘ja dat is wel zo, maar…..’. Dan komen er allerlei
redenen waarom de feiten niet kloppen of het toch anders is.
 Binnen Vivantes zijn we deze reactie ‘window dressing’ gaan noemen. Met ‘window dressing’ wil je
eigenlijk bereiken dat vooral niemand zich bemoeit met jou en wil je alleen maar horen dat het goed
gaat. Er hoort een cultuur van ‘vinken en verantwoorden’ bij deze fase. Het systeem waarin we werken
en de formaliteiten zijn belangrijker dan het resultaat. Het draait ook vaak om positie;
 soms ontaardt deze fase in een machtsstrijd. Om hieruit te komen is (gecontroleerde) escalatie
belangrijk. Hierdoor komt, via ‘ruzie’, het incident waar het daadwerkelijk om draait op tafel;
 indien je dan in staat bent te luisteren naar elkaar, elkaar te bevragen en te snappen waarom bepaalde
standpunten worden ingenomen, ben je ver genoeg.
 Vanuit dit gesprek kun je namelijk met elkaar komen tot formuleren van de acties/stappen die iedereen
individueel kan/moet nemen om daadwerkelijk het gewenste resultaat te halen. Van hieruit ben je in
staat om samen te bekijken of dat resultaat gehaald wordt/kan worden. Je reflecteert op wat anders
kan en hoe je samen bijstuurt. Je komt dan tot effectieve samenwerking en dus tot samen leren en
verbeteren.
In onderstaande figuur wordt dit proces nog eens samengevat.
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Dit proces is niet lineair. Het kan namelijk ook zo zijn dat je je terugtrekt en de verdedigingslinie op bouwt. Dan
zijn er meerdere gesprekken nodig om tot inzichten te komen. Het vraagt vasthoudendheid, kwetsbaar durven
te zijn en reflectief vermogen. Onderling vertrouwen helpt ook enorm. Binnen Vivantes zijn we ons bewust van
dit proces, met ‘vallen en opstaan’ zijn we op weg naar effectieve samenwerking. Het proces dat we hebben
doorlopen - ook in samenwerking met de coaches van Waardigheid en Trots - heeft een belangrijke rol gespeeld
in het creëren van vertrouwen en er is binnen Vivantes absoluut sprake van een veel opener cultuur en minder
top-down structuur in vergelijking met een aantal jaren geleden.
Om de basisveiligheid in de zorgverlening ook in de toekomst te kunnen garanderen, moeten we naast het
leren van onze fouten (retrospectief), ons vooral ook richten op de kritische processen binnen onze organisatie.
De prospectieve risico’s gaan in 2020 meer aandacht krijgen. De aftrap in deze is gemaakt door te starten met
het opnieuw beschrijven van de processen binnen Vivantes. Door de coronacrisis begin 2020 heeft deze
doorontwikkeling vertraging opgelopen.
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4.1

Leiderschap, Governance en Management

Herijking missie, visie en kernwaarden
Parallel aan de invoering van persoonsgerichte zorg binnen onze organisatie zijn we in 2018 gestart met
leiderschapsbijeenkomsten. Niet alleen met formeel leidinggevenden, maar met een delegatie uit de hele
organisatie. In deze leiderschapsbijeenkomsten hebben we in een aantal sessies samen gewerkt aan een nieuwe
missie, visie, kernwaarden en kwaliteiten.
De introductie van persoonsgerichte zorg en de leiderschapsbijeenkomsten hebben ons nogmaals gesterkt in de
overtuiging dat de sterke kanten van onze organisatie onze medewerkers en de regionale verankering en
verbinding zijn. Dit fundament onder onze organisatie is stevig verankerd in onze nieuwe missie. Ons gezamenlijk
toekomstbeeld, dat wat we met elkaar willen bereiken, is vastgelegd in de visie. En met onze aangescherpte
kernwaarden en kwaliteiten onderstrepen we nadrukkelijk waar we voor staan. In 2019 is deze nieuwe missie en
visie formeel bekrachtigd.

Sturen op kwaliteit en veiligheid
De sleutel voor kwaliteit is leren en verbeteren. In onze cyclische en ontwikkelingsgerichte aanpak is het goed
doorlopen van de PDCA-cyclus cruciaal. In de afgelopen twee jaren hebben we de PDCA-cyclus rondom kwaliteit
opgebouwd rondom vier belangrijke componenten:
1. Het (meerjaren)kwaliteitsplan van de organisatie.
Dit plan gaat vooral in op de elementen die op organisatieniveau van belang zijn om het leveren van goede
kwaliteit van zorg te faciliteren en te waarborgen. Deze elementen worden in de volgende hoofdstukken
verder toegelicht.
2. Kwaliteitsjaarplannen per locatie, met monitoring hierop vanuit de kwaliteitsnormen.
In deze plannen wordt door de locaties, in samenspraak met de lokale cliëntenraden, beschreven welke
elementen worden opgepakt gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg binnen de betreffende locatie.
De locatieplannen zijn niet opgenomen in onderhavig kwaliteitsplan, maar vormen uiteraard integraal
onderdeel van onze verbeteraanpak.
3. Interne audits: in het vorige hoofdstuk is hierop reeds een toelichting gegeven.
4. Bedrijfsvoerings- en kwaliteitsgesprekken: de monitoring op kwaliteit en bedrijfsvoering van elke locatie
vindt (twee)maandelijks plaats in een overleg waaraan bestuurder, locatiemanager, verpleegkundige
ouderenzorg, stafmedewerker kwaliteit, HR-adviseur en businesscontroller deelnemen.
Input voor deze gesprekken vormen de resultaten van interne audits en andere data en waarnemingen met
betrekking tot de locaties.
Naast de lijnorganisatie met de daarbij behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het
gebied van kwaliteit, hebben we Vivantesbreed een aantal commissies.
Deze commissies hebben een aantal kenmerken:
 ze leveren een bijdrage aan kwaliteitsverbetering van bewonersveiligheid en/of medewerkersveiligheid door een specifiek aandachtsgebied van het kwaliteit- en veiligheidsbeleid op procesniveau
en inhoud periodiek te toetsen,
 ze voeren beleidsvoorbereidende activiteiten uit gericht op het realiseren van verantwoord kwaliteiten veiligheidsbeleid op het specifieke aandachtsgebied,
 ze analyseren beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve data en
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ze signaleren risico’s (op procesniveau en inhoud) en adviseren over verbetermaatregelen aan de Raad
van Bestuur en het management.

Vivantes onderscheidt de volgende commissies: Hygiëne commissie, Geneesmiddelencommissie, MIC/MIM (in
oprichting), commissie vrijheid en commissie Meldcode huiselijk geweld.
Elk team binnen Vivantes heeft verder een aandachtsfunctionaris op het gebied van Hygiëne en infectiepreventie
(HKM), Medicatieveiligheid, Mondzorg, Zorgleefplan, palliatieve zorg en Arbo. Deze functionarissen komen
periodiek bijeen voor specifieke training en het uitwisselen van ervaringen m.b.t. het betreffende
aandachtsgebied. De aandachtsfunctionarissen zijn verantwoordelijk voor het overdragen van de opgedane
kennis binnen het team, navolging/toetsing van protocollen en werkinstructies, beoordeling van resultaten en,
in overleg met de VPO’s en de locatiemanager, uitzetten en borgen van verbeteracties.

Behandeldienst
Gezien de zwaarder wordende doelgroep is het samenwerken tussen de verschillende disciplines steeds
belangrijker. Niet alleen de zorg is verantwoordelijk voor het welzijn van onze bewoners maar iedereen die een
rol heeft binnen Vivantes. Op dit moment leveren we aan zo’n 40% van onze bewoners ook behandeling. Dat
aantal groeit geleidelijk en gestaag.
Deze ontwikkeling vraagt om een eigen visie op behandeling en minder afhankelijkheid van een externe
behandeldienst, om uiteindelijk de behandelzorg en dagelijkse zorg beter te kunnen vervlechten.
Met het opzetten van een eigen behandeldienst, wil Vivantes bereiken dat:
 Het eigenaarschap van de behandeling (meer) bij Vivantes is belegd;
 De benodigde expertise en ondersteuning is geborgd om ook in de toekomst de kwaliteit en veiligheid
van de zorg te kunnen blijven bieden;
 Er een betere aansluiting en verbinding is tussen zorg en behandeling, waardoor er een toename van
de kwaliteit van zorg ontstaat;
 Er een geïntegreerd proces van zorg en behandeling is (signaleren, analyseren, zelf oplossen of
escaleren);
 Er verpleegkundig specialisten in dienst zijn van Vivantes met een afgebakend taakgebied in het
medisch domein;
 Een lerend klimaat wordt gefaciliteerd met inhoudelijke doorgroei mogelijkheden voor
verpleegkundigen binnen Vivantes.
Een eerste stap in het opzetten van een eigen behandeldienst is gezet door het aantrekken van
Verpleegkundig Specialisten die onder supervisie van de Specialist Ouderengeneeskunde gaan werken.

Uitwerking planning en control cyclus
Een goede planning & control geeft helderheid aan medewerkers en cliënten over de koers die de organisatie
vaart en de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan de doelstellingen. Daarnaast ondersteunt planning
& control de Raad van Bestuur en het management bij het sturing geven aan de processen en mensen binnen
onze organisatie. Centraal element binnen de planning & control (P&C) is de P&C-cyclus. In de P&C-cyclus
wordt op een systematische manier inhoud gegeven aan het proces van richting geven (besturen,
doelstellingen, plannen) en het op koers houden (monitoren, beheersen, control) van de organisatie. De P&Ccyclus geeft de Raad van Bestuur en het management daarmee concrete handvatten om (bij)sturing te geven
aan de activiteiten binnen de organisatie, in aansluiting op de missie, visie en kwaliteitskaders. In 2019 hebben
we onze P&C-cyclus onder de loep genomen; dit heeft geresulteerd in een P&C-statuut. Daarin wordt een
toelichting gegeven op de wijze waarop wij de P&C-cyclus hebben vorm gegeven. De volgende aspecten komen
daarbij aan bod:
 de uitgangspunten voor de P&C-cyclus;
 de besturingsfilosofie;
 het proces (van planning tot verantwoording);
 de mensen (stakeholders, maar ook taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden);
De P&C-cyclus is een instrument om onze bedrijfsvoering en besluitvorming te ondersteunen. De cyclus is geen
op zich staand doel. Het is van belang dat deze cyclus binnen Vivantes wordt geformaliseerd, gecommuniceerd
en gedragen. Het statuut ondersteunt de organisatie hierin.
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4.2

Personeelssamenstelling

Strategische personeelsplanning & functiehuis
In lijn met de missie en visie van Vivantes is er vanuit het programma-management ook een aanvulling gemaakt
op het functiehuis, onder andere de functie Assistent Zorg & Welzijn. Dit is een nieuwe functie waarin diverse
oude functies (horeca, zorgondersteuning/schoonmaak, lichte ADL, assistent dagbestedingscoach) die langs de
ambachten waren georganiseerd, worden gebundeld. Daarmee wordt het functiehuis geharmoniseerd en sluit
dit beter aan op de integraliteit van de zorg zoals wij deze graag willen leveren naar de bewoners en cliënten.
Dit maakt het werk van de medewerker veelzijdiger en hij leert bewoners beter kennen. Bewoners hebben te
maken met een kleiner team en dus minder verschillende medewerkers, wat veel prettiger is voor hen.
Tevens worden de dagbestedingscoaches in het nieuwe functiehuis welzijnsmedewerker, waarmee het belang
van welzijn ook in bredere zin meer basis krijgt in de ouderenzorg. Niet alleen de naam verandert, maar ook
het belang van beter benutten van de talenten, kennis en kunde van deze groep medewerkers.
De zorg voor onze cliënten verplaatst zich deels naar welzijnsactiviteiten; de inzet van agogische geschoolde
medewerker en de borging van hun functies wordt belangrijker. Door bredere inzetbaarheid van medewerkers
vanuit een bredere functieomschrijving wordt planning eenduidiger en daarmee ook minder diffuus.
Contracten kunnen groter worden, want ze worden beter planbaar. Dit geeft Vivantes ook een betere positie
op de arbeidsmarkt. De uitwerking van het functiehuis en de strategische personeelsplanning worden verder
uitgewerkt in 2020.

Rust en voldoende tijd en aandacht voor onze bewoners.
Met de introductie van persoonsgerichte zorg is de behoefte ontstaan de planning en organisatie van zorg op
een andere manier vorm te geven. Om meer persoonsgerichte zorg te verlenen is het belangrijk onze bewoners
goed te kennen. Een vast team met daarin mensen die beschikken over de juiste kennis en vaardigheden is
essentieel om passende zorg te bieden.
In 2019 zijn op locaties teamsessies gevoerd gericht op het ontwikkelen van inzicht bij de teamleden welke
elementen een rol spelen bij het evenwicht tussen de draagkracht van het team en de zorgvraag van onze
bewoners. Hierin kwamen onderwerpen als visie op zorg, integraal primair proces, instroom, uitstroom,
flexibele schil, kwaliteit, HHM-norm en verzuim aan de orde (zie afbeelding).
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We streven naar een situatie waarin een team zelf zicht heeft op vaardigheden en competenties die men
individueel en als team nodig heeft om de draagkracht te verhogen of in stand te houden. In veel gevallen is dit
echter nog niet het geval. Dat betekent dat de locatiemanager hierbij helpt samen met de verpleegkundige
ouderenzorg (VPO), de wijkverpleegkundige en de senior dagbestedingscoach.

Individuele deskundigheid.
In 2019 is het strategisch opleidingsplan opgeleverd. Hierin wordt uiteengezet op welke wijze Vivantes in de
komende jaren invulling gaat geven aan de kwalitatieve ontwikkeling van haar medewerkers, in aansluiting op
de koers die is uitgezet in het strategisch meerjarenperspectief. In het plan wordt het beleid uitgestippeld om te
komen tot gewenste kwalificaties, competenties en opleidingsniveaus van medewerkers, gewenste
ontwikkelingen binnen functiegroepen en de wijze waarop binnen Vivantes nieuwe kennis wordt ontwikkeld en
geïmplementeerd.
Op 31-12-2019 hadden zich 231 zorgmedewerkers van Vivantes (behorende tot de doelgroep) ingeschreven in
het kwaliteitsregister.
In de digitale ‘Vivantes Academie’ worden de basismodules aangeboden welke in het kader van Kwaliteit en BIG
noodzakelijk zijn. In 2019 zijn in totaal 5110 e-learnings/toetsen afgerond. Hiervan werd 93% met een voldoende
afgerond.
Vivantes wil in 2020 graag het aantal e-learning modules uitbreiden om de kwaliteit verder te ontwikkelen en te
borgen middels een terugkerende cyclus. We zien teamleren als een middel dat hiervoor kan worden ingezet en
de opzet van een trainingscarrousel per locatie met trainingen als: methodisch werken & zorgleefplan,
persoonsgerichte zorg, feedback geven en ontvangen, gesprekstools, basisveiligheid, wet zorg en dwang,
agressiehantering en omgaan met onbegrepen gedrag.
In 2019 waren er 40 medewerkers die middels scholing worden opgeschoold naar een hoger
deskundigheidsniveau. Daarnaast waren er nog 16 BBL leerlingen (zie schema).
Deskundigheidsniveau
LL verpleegkunde niv 6
LL verpleegkunde niv 4
LL verzorgende IG niv 3
LL Helpende niv 2
LL Helpende Zorg en Welzijn
niv 2
LL Welzijnsmedewerker
Totaal

Opscholing
1
14
19
3

BBL
1
1
15
0

2
2
40

0
0
16

Bekend is dat de eerste 100 dagen voor een nieuwe medewerker cruciaal zijn om te blijven werken bij Vivantes.
Het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers is volledig uitgewerkt, in samenspraak met alle betrokken
ondersteunende diensten en vertegenwoordigers uit het primair proces, maar nog onvoldoende geborgd. De
doelstelling dat iedere nieuwe medewerker optimaal geïnstrueerd en begeleid wordt om zich veilig en vertrouwd
eigen te maken met alle systemen, protocollen en werkwijzen binnen Vivantes is daarmee niet behaald en moet
in 2020 worden gerealiseerd en geborgd.
Het verder blijven ontwikkelen van de deskundigheid van onze medewerkers blijft noodzakelijk, ook gezien de
krapte op de arbeidsmarkt. Er is veel energie gestoken in de werving en selectie van nieuwe medewerkers en het
beperken van de uitstroom van medewerkers, maar de hoeveelheid medewerkers die uitstromen moet omlaag

Vrijwilligers
Naast onze medewerkers en mantelzorgers zijn de vrijwilligers bij Vivantes onmisbaar voor het welzijn van de
bewoners. Zij zorgen voor ondersteuning bij tal van activiteiten, zoals rond de eet- en drinkmomenten en
activiteiten. Zowel in kleine en grote groepsactiviteiten als in 1-op-1 momenten van de bewoners en cliënten
hebben zij een belangrijke rol. De groep vrijwilligers blijft redelijk constant. In gemiddelde leeftijd wordt deze
groep wel steeds ouder.
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4.3

Gebruik van hulpbronnen

Herinrichting primaire proces inclusief herinrichting ECD en MMS
De veranderstrategie van Vivantes leidt tot veranderbehoeften in het primaire proces en vereist functionele
aanpassingen aan de inrichting van systemen. Het primaire proces wordt hoofdzakelijk ondersteund door het
elektronisch cliënt dossier (ECD) en het managementsysteem (MMS).
Het afwegen van behoeften en systeemaanpassingen vraagt om integrale samenwerking, advisering en
besluitvorming, implementatie en borging. Door middel van personasessies met gebruikers van beide systemen
zijn verbeterpunten in kaart gebracht (o.a. met betrekking tot de gegevensvastlegging in het ECD). Alle wenselijke
verbeteringen van het ECD zijn opgenomen in een werkvoorraadlijst ECD. Deze lijst dient als basis voor de
verdere optimalisering van het bestaande ECD en wordt geleid door de Wijziging Advies Commissie (WAC). Deze
Wijziging Advies Commissie prioriteert veranderingen aan de inrichting van het ECD op basis van de toegevoegde
en blijvende waarde van de verandering aan de bewoner/cliënt en de medewerker in het primaire proces of de
organisatie in haar geheel.
In 2019 zijn volgens bovenstaande werkwijze o.a. de losse risicosignaleringslijst (upload in verslaglegging)
vervangen door de in het ECD geïntegreerde Checklist Veilige Zorg en is de BEM-lijst (Beheer Eigen Medicatie)
geïntegreerd in het ECD. Ook zijn extra metingen toegevoegd in het ECD (o.a. decubitusgraad).
Met betrekking tot MMS is gestart met het verbeteren van het MIC-formulier en het digitaliseren van het MIMformulier. Verder is het besluit genomen om over te stappen op persoonlijke licenties. Hierdoor kan van meer
functionaliteiten van het systeem gebruik worden gemaakt (delen van informatie, persoonlijke terugkoppeling
naar melder van incident in het systeem, etc.). In 2020 zullen alle processen opnieuw worden doorlopen en
beschreven in MMS.

Het beschikbaar stellen van een digitaal cliëntportaal
Binnen de locatie Urmonderhof is het cliëntportaal eind 2019 in gebruik genomen (pilotlocatie). De eerste
signalen vanuit de verwanten zijn positief. In 2020 zal dit verder worden uitgerold binnen de organisatie.

Het implementeren van Medimo
In 2019 is gestart met de implementatie van Medimo binnen Vivantes. In maart 2020 zal er op twee locaties
van Vivantes een pilot worden gehouden met Medimo. Bij een succesvolle pilot zal Medimo volledig worden
uitgerold binnen Vivantes inclusief elektronische toedienregistratie. De uitrol van Medimo is een belangrijke
stap in het vergroten van de medicatieveiligheid van bewoners en maakt actuele cijfers rondom het
geneesmiddelengebruik binnen Vivantes makkelijk te ontsluiten.

4.4

Gebruik van informatie

Cliënttevredenheid
Vivantes meet in principe elk jaar de cliënttevredenheid; deze informatie wordt enerzijds verzameld via de NPSscores, anderzijds via het meten van cliëntervaringen aan de hand van vragenlijsten. In onderstaande tabel zijn
de NPS-scores uit 2018 en 2019 weergegeven en vergeleken. Daarbij worden twee kanttekeningen gemaakt:
 de NPS-scores van de groep cliënten met wijkverpleging en de groep cliënten met een VPT/MPT (beide
groepen zijn woonachtig in de zorgwoningen) zijn voor 2018 niet gemeten;
 de NPS-metingen hebben niet op dezelfde wijze plaatsgevonden: de meting 2018 is in december uitgevoerd
door de Academische Werkplaats Ouderenzorg, aan de hand van telefonische en mondelinge interviews bij
(intramurale) bewoners en bij hun naasten. De NPS-meting 2019 is onderdeel van een
cliënttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau (eind zomer 2019), dat heeft
plaatsgevonden aan de hand van vragenlijsten die digitaal of op papier zijn ingevuld door bewoners of hun
naasten. Dit impliceert dat een 1:1 vergelijking van NPS-scores eigenlijk niet helemaal correct is.
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De vuistregel is dat een positieve NPS-score tevredenheid weergeeft en een negatieve NPS-score
ontevredenheid.
Over de gehele linie is een kleine achteruitgang zichtbaar binnen de intramurale zorg, de NPS-score daalt van
10% in 2018 naar 6% in 2019, maar blijft positief. Het beeld per locatie is wisselend, vijf locaties scoren in 2019
‘boven nul’ en vier scoren ‘onder nul’. Drie locaties laten een stijging zien ten opzichte van 2018, zes locaties
laten een daling zien.
Cliënten in de zorgwoningen laten ook een wisselend beeld zien: cliënten met een MPT/VPT scoren in 2019
precies nul, cliënten met wijkverpleging laten in 2019 een hoge NPS-score zien (32%).
De analyses van de vragenlijsten die in 2019 zijn afgenomen zijn nog niet tot in detail afgerond. Op
organisatieniveau is voor wat betreft de intramurale bewoners wel al het volgende beeld zichtbaar:
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Bij een aantal vraagstellingen lag de score voor bewoners/naasten die het “eens” of “zeer eens” waren met een
stelling (ruim) boven de 90%: respecteren van de privacy, behandelen met aandacht, op het gemak voelen, in de
gaten houden van de gezondheid en het betrekken van familie/mantelzorgers. Verbeterpunten zijn er uiteraard
ook; stellingen met een te lage score (minder dan 80% “eens of zeer eens”) zijn: schoon appartement, voldoende
activiteiten en flexibiliteit in eettijdstippen. Per locatie zijn deze resultaten uiteraard verschillend.
De resultaten van de NPS-scores en de vragenlijsten leveren voldoende gespreksstof op. In het najaar van 2019
zijn deze besproken met de centrale cliëntenraad, de lokale cliëntenraden en met medewerkers. Daarnaast
bekijken locatiemanagers aan de hand van de locatieresultaten waar hun aandachtspunten liggen en verwerken
zij dit in hun locatiejaarplannen. Cliënten die hebben aangegeven in gesprek te willen over de door hun ingevulde
vragenlijsten, worden door VPO’s benaderd voor een gesprek hierover.

LPZ
In 2019 heeft Vivantes deelgenomen aan de LPZ-meting door het meten van de indicatoren basisveiligheid van
het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De meting wijst uit dat bij ruim 30% van de bewoners met behandeling
een formele medicatiereview wordt uitgevoerd. Nu wordt de review vooral door SO en de apotheker
uitgevoerd (dus zonder bewoner en/of zorgmedewerker). Alléén bij bijzonderheden en/of aanpassingen
worden de bewoner en/of zorgmedewerker hierbij betrokken. Rondom advance care planning zien we dat
vooral de wens om wel of niet gereanimeerd te worden vast wordt gelegd. Dit geldt in mindere mate voor
levensverlengende behandeling en ziekenhuisopname. Dit verdient extra aandacht in 2020.

Medewerkerstevredenheid.
In 2019 heeft er geen medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Op 31-12-2019 waren er 818
medewerkers in dienst bij Vivantes. Dit is een toename van 27 medewerkers t.o.v. 1-1-2019. Er zijn in 2019 280
nieuwe medewerkers in dienst gekomen en zijn er 253 medewerkers uit dienst gegaan. Dat betekent dat het
verloop van medewerkers hoog is. Hiermee wordt het belang van een goed inwerkprogramma onderstreept.

Verzuim
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Het ziekteverzuim binnen Vivantes lag in 2019 op 7,8% (zie afbeelding). Dit is een toename van 0,1 % ten
opzichte van 2018.
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