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Inleiding en organisatieplan 
 

’t Slot is een kleine, zelfstandige organisatie voor ouderenzorg met een protestantschristelijke identiteit, en biedt 

WLZ – zorg (PG en Somatiek 82 plaatsen), Thuiszorg, Palliatieve zorg en Dagverzorging. Na jaren waarin de 

organisatie vooral liep op oude, gebaande paden is er een behoorlijke omslag geweest in 2018. Het jaar 2018 was 

een belangrijk jaar in het kader van kwaliteit en organisatie. Een jaar waarin we een stevige start hebben gemaakt 

met hernieuwde aandacht voor kwaliteit en hierin te groeien, leren en verbeteren. Tevens is het 

managementteam gewijzigd en is een nieuwe missie en visie ontwikkeld, met een nieuwe slogan: ’t Slot Gameren, 

Passie voor mensen en zorg. 

 

Er zijn circa 80 vrijwilligers betrokken bij ‘t Slot. We 

hebben een sterke verbinding met de omgeving 

(West Bommelerwaard). De cliënten zijn dan ook 

bijna allemaal afkomstig uit de regio. Een groot 

deel van de Bommelerwaard is kerkelijk betrokken. 

BrabantZorg levert overige paramedische 

disciplines en de SOG.  

 

Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2018 van 

Zorgcentrum ’t Slot uit Gameren. Vanuit het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft elke 

organisatie de opdracht een kwaliteitsverslag te 

schrijven. In dit verslag blikken we terug op 2018. 

De hoofdstukken zijn gebaseerd om de pijlers van 

het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Daarnaast worden de missie en visie van ’t Slot met betrekking tot kwaliteit 

beschreven.  

Onze cliënten 
Verpleeghuiszorg wordt geleverd in de vorm van geclusterd en kleinschalig wonen. ‘t Slot beschikt over een 

modern woonzorggebouw in Gameren. Zorgcentrum ’t Slot heeft intramurale zorgplaatsen. Het type 

zorgverlening waaruit de intramurale zorg bestaat, is verpleeghuiszorg voor zowel lichamelijke als 

psychogeriatrische cliënten. Daarnaast bieden we palliatief terminale zorg, dagverzorging, kortdurend verblijf, 

mantelzorgkamers en extramurale zorg.  

 

Medio 2018 is de verdeling over doelgroepen, uitgedrukt naar ZZP’s, als volgt: 

• ZZP VV2: 2 cliënten (2%) 

• ZZP VV3: 2 cliënten (2%) 

• ZZP VV4: 22 cliënten (27%) 

• ZZP VV5: 35 cliënten (42%) 

• ZZP VV6: 22 cliënten (27%) 

Ontwikkeling zorgzwaarte 
‘t Slot speelt in op de toenemende zorgzwaarte. De verwachting is dat dit de komende jaren verder zal toenemen. 

De bezetting van het aantal plaatsen voor bewoners met Zorgzwaartepakket (ZZP) 5 (psychogeriatrische 

zorgvragers) was in 2017 nagenoeg 100 %, waardoor in 2017 de gerealiseerde uitbreiding voor deze doelgroep 

effectief bleek. De zorgzwaarte op de somatische afdelingen is toegenomen: eind 2017 waren er nog 4 bewoners 

met ZZP 2 of 3 ten opzichte van 12 in 2016. Het aantal bewoners met ZZP 6 steeg licht, verder was er een 

toename van het aantal bewoners met ZZP 4. Het aantal cliënten in de thuiszorg bleef stabiel (35 cliënten). De 

complexiteit van hulpvragen rondom ongeplande zorg en veiligheid nam toe waardoor er een aantal cliënten 

kozen voor opname in een beschermde woonomgeving. De thuiszorg ziet zich eveneens geconfronteerd met een 

toenemende zorgzwaarte.  

 

‘t Slot houdt rekening met een verdere zorgvraagverzwaring. De verwachting is dat er in 2019 een groei zal zijn in 

‘plaatsen ZZP 6’, ook gezien de wachtlijst. De wachtlijst bleef in 2018 stabiel met 20-25 aspirant-cliënten. Aan de 
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andere kant zien we een toenemende behoefte aan zwaardere gedragsmatige zorg, hetgeen zich vertaalt in 

aanvragen ZZP 7 en ZZP 8.  

We dragen bij aan langer zelfstandig thuis wonen 
We spelen in op de trend dat mensen langer thuisblijven door te onderzoeken welke uitbreiding mogelijk is door 

VPT en extramurale zorg in de buurt uit te breiden.  

• ’t Slot is bezig met de voorbereiding om in Nederhemert zorg te leveren (Plan de Maastuinen). Een initiatief 

waarbij wordt samengewerkt met een projectontwikkelaar in de regio. Het project bestaat uit twee fasen. In 

fase 1 gaat het om het realiseren van de bouw van 28 appartementen (afgezien van starterswoningen), 

waarvan circa de helft via VPT zorg bevatten (appartementen). Dit project is een samenwerking van 

Augustinus B.V., J.C. van Kessel Groep en ’t Slot. Bij de inloopavond viel het op dat mensen zeer nieuwsgierig 

waren naar de plannen, met name de woningen voor de zorg kregen veel aandacht. Mensen vinden het een 

fijne gedachte dat ze straks, wanneer ze meer zorg nodig hebben, in Nederhemert kunnen blijven wonen. 

Mensen vinden het belangrijk dat er zorg op maat mogelijk is, voor nu of in de toekomst. 

• In en om ’t Slot wordt de thuiszorg stap voor stap uitgebreid. We willen hiermee meer maatwerk en 

keuzemogelijkheden aanbieden. Het gebouw van ‘t Slot is verbonden door middel van een verbindingsgang 

aan het appartementencomplex de Slotshof. De Slotshof bestaat uit 40 appartementen waarvan de verhuur 

deels door de woningbouwstichting en deels door ‘t Slot wordt uitgevoerd. Hier wordt al thuiszorg geboden. 

Tevens wordt thuiszorg geboden in de Voorburcht. 

• ‘t Slot beschikt daarnaast over een centrale keuken. De keuken verzorgt de maaltijden voor een deel van de 

cliënten en aan de Stichting Tafeltje DekJe. Daarmee voorziet ‘t Slot in een regionale functie die bijdraagt aan 

het langer zelfstandig thuis wonen in de Bommelerwaard. 

Gezamenlijk opnieuw koers bepaald voor onze organisatie 
2018 was een belangrijk jaar voor ’t Slot. Een jaar waarin we opnieuw nadachten over ons meerjarenbeleid en 

reflectie op onze missie en visie. Het werd een mooi en waardevol proces. Samen met een groep sleutelpersonen 

uit de organisatie hebben we een vernieuwde meerjarenvisie 2018- 2021 en compacte publieksversie voor 

medewerkers, bewoners/familie en onze samenwerkingspartners. 

 

Als belangrijkste uitkomsten van een afsluitende heidag op 11 juli 2018 trokken we de volgende conclusies: 

• Optimaal aansluiten bij de bewoners is het belangrijkste punt voor de toekomst, persoonlijke zorg vanuit de 

bewoner. 

• Vertrouwen hebben in onszelf, in elkaar en de organisatie is noodzakelijk als basis. 

• We willen werken in een cultuur gericht op samenwerken voor onze bewoners, waarbij er ruimte wordt 

gevoeld om elkaar aan te spreken (tips te geven) op verbeterkansen, samen te leren, feedback geven en 

complimenten geven normaal is. 

• We voelen ons betrokken en willen werken vanuit en met passie voor mensen en voor het zorgvak. 

• We willen ruimte krijgen om ondernemend te kunnen zijn. 

 

In de gesprekken hebben we ook stilgestaan bij de kwaliteit van zorg aan onze bewoners. De kwaliteit van zorg 

moet vanzelfsprekend op orde zijn. ‘t Slot beschikt over het HKZ-keurmerk. Het keurmerk bevestigt dat de basis 

voor goede zorg aanwezig is. Hierop willen we verder bouwen. 

Missie 
Onze missie is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van onze bewoners. Zijn of haar kwaliteit van leven 

en welzijn staat centraal. Persoonsgerichte zorg is hiervan een onderdeel. Werken doen we vanuit passie voor 

mensen en de zorg. Wij hechten waarde aan de christelijke identiteit, de Bijbel en de daaruit afgeleide normen en 

waarden.  

 

Van het personeel en de vrijwilligers wordt gevraagd de grondslag en zorgvisie van onze stichting te 

onderschrijven. Wij streven ernaar de christelijke identiteit in de gehele organisatie tot uiting te laten komen. Dus 

niet alleen in de omgang met bewoners, maar ook bij het organiseren van activiteiten, het houden van de zondag 

als rustdag en de viering van de christelijke feestdagen. Hoewel wij een christelijke identiteit hebben, is er wel een 

open opnamebeleid: bij ons is iedereen welkom, met of zonder christelijke achtergrond. Wij luisteren naar 

bewoners en stellen vragen. De bewoner heeft de regie over zijn eigen leven.  
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Gelijkwaardigheid, waarbij elkaars verschillen worden gewaardeerd en geaccepteerd. Geluk en plezier zijn 

belangrijk voor medewerkers en bewoners. Samenwerken met elkaar is een belangrijke kernwaarde. Familie is 

onderdeel van het dagelijks leven van de bewoner. Samen streven wij naar een zo goed mogelijke kwaliteit van 

leven van onze bewoners.  

Visie  
De basis voor persoonlijke zorg is dat zorgverleners de achtergrond van de bewoner kennen, hierbij wordt gebruik 

gemaakt van het levensboek. Familie en naasten worden actief betrokken bij het leven en de zorg van de 

bewoner. Alle afspraken over de ondersteuning op alle domeinen worden in een persoonlijk zorgleefplan van de 

cliënt opgenomen.  

 

Wij bieden een fijne werkplek voor medewerkers en vrijwilligers. Wij waarderen de inzet van de vrijwilligers. Ze 

zijn onmisbaar en dragen direct bij aan het welzijn van de cliënt en medewerkers.  

 

Wij leveren op ondernemende wijze een bijdrage aan samenhangende zorg en welzijn in dorpen en buurten waar 

we actief zijn. Dat doen wij samen met anderen. Wij zijn een professionele partner voor iedereen waar ’t Slot mee 

werkt: de cliënt en hun naaste, verwijzers, samenwerkingspartners, collega- organisaties, financiers, 

(Rijks)overheid en onze medezeggenschapsorganen.  

Kernwaarden  
Gezamenlijk hebben we onze kernwaarden verwoord. Deze zijn onze leidraad in hoe we samenwerken en aan 

onze missie invulling ingeven. Hierop zijn we aanspreekbaar en hieraan werken we met elkaar, elke dag opnieuw.  

 

à We werken vanuit passie voor mensen en zorg 

We zetten ons in met passie voor zorg en de cliënt. We doen dit vanuit onze christelijke levensovertuiging. We 

gaan voor persoonsgerichte zorg; met ruimte en aandacht voor het welzijn en welbevinden van de cliënt. 

Medewerkers zijn betrokken bij de organisatie en hebben respect voor de wensen van de cliënt. Ze kennen de 

geschiedenis van de cliënt. Familie en vrijwilligers worden actief betrokken bij het leven van de cliënt. De cliënt 

kan een beroep doen op het personeel en wordt gestimuleerd wensen kenbaar te maken.  

 

à Er is ruimte om ondernemend te zijn 

Creativiteit tonen en initiatief nemen wordt gewaardeerd en gestimuleerd. We doen een beroep op talenten van 

de bewoner en medewerkers. De organisatie kenmerkt zich door een stabiele en toekomstbestendige omgeving.  

 

à We hebben vertrouwen in onszelf en in elkaar 

Met de cliënt, familie, vrijwilligers vormen we samen ‘t Slot. Eenieder neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen 

taken. Door krachten te bundelen maken we samen doelen waar. Medewerkers vertrouwen op hun eigen 

deskundigheid, kunnen zich ontwikkelen en werken aan hun vakmanschap, bijvoorbeeld door middel van 

(bij)scholing. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen zijn hierbij sleutelwoorden.  

 

à’t Slot kiest een open cultuur gericht op samenwerken en leren 

We werken samen en kijken naar ons zelf, waarbij we elkaar aanspreken op verbetermogelijkheden en leren hier 

samen van. Feedback en complimenten geven is normaal. Een kritische en positieve grondhouding is hierbij het 

vertrekpunt. 
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

Persoonsgerichte zorg en welzijn voorop 
In het beleidsstuk ‘Zorgvisie en identiteitsbeleid’, wordt omschreven wat wij als zorgcentrum onder zorg voor de 
bewoner verstaan. Dit beleidsstuk gaat echter niet tot in detail over de aspecten van de zorg. Om aan te geven 
wat het zorgcentrum hieronder verstaat volgt nu een uiteenzetting van onderwerpen die een goede zorg 
garanderen, verdeeld over vier domeinen.  
 

Domein A: lichamelijk welbevinden/gezondheid  
De bewoner mag rekenen op adequate 
gezondheidsbescherming en –bevordering, een 
schoon en verzorgd lichaam en smakelijke maaltijden, 
hapjes en drankjes.  

Domein B: woon-/leefomstandigheden  
De bewoner mag rekenen op woonruimte waarin 
deze zich thuis kan voelen en waar deze veilig is.  
 

Domein C: participatie  
De bewoner mag rekenen op aantrekkelijke 
mogelijkheden voor dagbesteding waarmee hij/zij 
invulling kan geven aan persoonlijke interesses, 
hobby’s en een sociaal leven, en contact kan houden 
met de samenleving.  

Domein D: mentaal welbevinden  
De bewoner mag rekenen op respect voor en 
ondersteuning van de eigen identiteit en levens 
invulling, zover passend binnen zorgvisie en identiteit 
van de organisatie.  
 

 
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg stelt persoonsgerichte zorg voorop. Bij ‘t Slot hebben we dit onder meer 
vertaald naar 3 belangrijke waarden die we in zorg en welzijn terug laten komen:  
 

• Compassie: wij bieden persoonsgerichte zorg. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de 
bewoner, met sterke betrokkenheid van de familie en/of mantelzorger. De kern van persoonsgerichte zorg 
staat in het teken van welzijn en comfort bij de bewoner. Hiervoor is het belangrijk om de bewoner met het 
eigen levensverhaal te kennen. Hiervoor gebruiken wij een levensloopformulier. De zorg moet 
ondersteunend zijn aan de kwaliteit van leven die de bewoner nastreeft. 
In gesprekken met de cliënt en naaste wordt vastgesteld wat de persoonlijke wensen en behoeften zijn van 
de cliënt. Elke cliënt krijgt een vast contactpersoon toegewezen, welke contact houdt met de cliënt en de 
naasten en is het eerste aanspreekpunt.  
 

• Uniek zijn: de cliënt wordt gezien en benaderd als een uniek persoon met eigen specifieke behoeften en 
wensen. De medewerkers verdiepen zich in de achtergrond en de huidige situatie van de cliënt. De zorg moet 
aansluiten bij het normale leven en een zinvolle dag invulling is belangrijk voor de ervaren kwaliteit van leven. 
De samenwerking met de familie/mantelzorger is hierbij noodzakelijk.  
 

• Autonomie: elke bewoner heeft een eigen zorg(behandel)-/leefplan, waarin invulling gegeven wordt aan de 
vier domeinen, aansluitend bij diens persoonlijke mogelijkheden en beperkingen, behoeften en voorkeuren. 
Het zorg(behandel)-/leefplan komt in samenspraak met de bewoner en diens wettelijke vertegenwoordiger 
tot stand, en wordt eveneens in deze samenspraak geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Aan de bewoner of 
de vertegenwoordiger wordt ondersteuning aangeboden bij het overleg over het zorg(behandel-/leefplan in 
de vorm van een vaste persoonlijke begeleider (EVV-er).  

 

Werken met het zorgleefplan 
Het ECD (elektronisch cliënten dossier) is in 2018 per cliënt binnen 6 weken opgesteld, door tenminste één niveau 
3 verzorgende welke ook de contactverzorgende (EVV-er) is van de cliënt. Er wordt halfjaarlijks geëvalueerd. Het 
medisch plan is opgesteld door de SOG-er (specialist ouderengeneeskunde). De zorgverleners werken individueel 
en multidisciplinair aan een actueel zorgleefplan zodat andere zorgverleners inzicht hebben in de situatie van de 
cliënt. Er wordt bij elke cliënt een intake/welkomstgesprek gehouden om de zorg voor de cliënt meer 
belevingsgericht te maken. Daarnaast wordt er een einde-zorggesprek gehouden wanneer een cliënt uit zorg gaat. 
Hierin wordt gevraagd naar positieve- en aandachtspunten, om de persoonsgerichte zorg nog meer te vergroten.  
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2. Wonen en welzijn 
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg onderscheidt vijf thema’s als het gaat om Wonen en Welzijn, te weten:  
 
àZingeving: Geestelijke verzorging  
De zorginstelling geeft informatie over de beschikbare geestelijke verzorging. De instelling voorziet in de behoefte 
aan geestelijke verzorging. De cliënt is de mogelijkheid geboden meerdere malen per week een kerkdienst te 
volgen. De cliënt of diens familie kunnen een beroep doen op geestelijke verzorging, desgewenst van de eigen 
gemeente.  
 
àZinvolle dagbesteding 
De cliënt is goed geïnformeerd over de activiteiten. De cliënt had inbreng in het aanbod aan activiteiten: wensen 
en vragen worden in kaart gebracht en indien mogelijk uitgevoerd.  
De cliënt die niet zelf naar de activiteiten toe kan, is gehaald en gebracht. De cliënt kon zelf bepalen of hij/zij 
deelneemt aan de activiteiten. Er zijn wekelijks ’s avonds en in het weekend ook activiteiten. Er zijn activiteiten 
die zijn afgestemd op de individuele wensen en mogelijkheden van de bewoner. Er wordt bij het aanbieden van 
activiteiten rekening gehouden met (aanpassingen ten behoeve van): de slechthorende bewoner, de slechtziende 
bewoner, de psychogeriatrische bewoner, sekse en levensfase specifieke activiteiten.  
 
àSchoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 
De cliënt ontving de dagelijks persoonlijke verzorging zoals de cliënt dit wenste. Met elke bewoner werd in 
samenspraak met familie of wettelijk vertegenwoordiger een zorgleefplan gemaakt met daarin afspraken over de 
dagelijkse zorg en ondersteuning. Het levensverhaal vormde hiervoor de basis en het welbevinden van de 
bewoner stond hierbij centraal.  
 
àFamilieparticipatie en inzet vrijwilligers 
De samenwerking met de familie/contactpersoon is erg belangrijk en onmisbaar. Betrokkenheid van familie en 
mantelzorger wordt gestimuleerd. Afspraken zijn gemaakt over de informele hulp. De kwaliteit komt vooral tot 
stand in de relatie tussen de cliënt, familie en het zorgteam. De coördinator vrijwilligers organiseerde regelmatig 
vrijwilligersbijeenkomsten, waar vragen en actuele onderwerpen besproken worden. Bij specifieke onderwerpen 
schakelde de coördinator vrijwilligers een deskundige in.  
 
àWooncomfort 
‘t Slot beschikt over royale appartementen met of zonder aparte slaapkamer. De inrichting werd door de cliënt 
zelf bepaald. De pg-afdeling heeft de beschikking over 5 huiskamers die ingericht zijn naar de behoefte van de 
cliënten. Met de inrichting van de openbare ruimte heeft men een huiselijke sfeer gecreëerd. De woonruimtes 
werden schoongemaakt aan de hand van een weekplanning. De cliënt werd uitgenodigd om in het restaurant te 
komen eten. 

Activiteiten 
Er is ruime aandacht geweest voor activiteiten in 2018. ’t Slot kent een dagelijks activiteitenprogramma voor 
bewoners. Tevens is het gesprek gevoerd om meer ruimte en aandacht te besteden aan persoonsgerichte wensen 
van bewoners. Dit wordt in 2019 versterkt doorgezet, onder meer met de start van extra activiteitenbegeleiding. 

Belevingstuin 
In 2018 is gestart met het inrichten van een belevingstuin. Ook is getracht om de beleving binnen in het gebouw 
te versterken. Dit is met name gedaan voor pg-cliënten. We doen dit om hun beleving zo groot mogelijk te 
maken.  

Huiskamers uitgebreid 
Er wordt getracht om verbinding te maken met de omgeving. Hierbij is gebruik gemaakt van medewerkers, 
vrijwilligers en al bestaande netwerken van ’t Slot. In 2019 en 2020 worden er twee huiskamers toegevoegd, om 
zo ontmoeting te stimuleren. In 2018 zijn stappen gezet om in 2019 daadwerkelijk uit te kunnen breiden met één 
huiskamer.  
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3. Veiligheid 
Veiligheid is een gemeenschappelijk doel. Hiermee wordt bedoeld dat medewerkers (proactief) omgaan met 
incidenten en risico’s waarbij de veiligheid van cliënten, medewerkers of bezoekers in het geding is. Al onze 
medewerkers zijn verantwoordelijk voor het streven naar een veilige omgeving voor cliënten en medewerkers 
door over veiligheid te praten door incidenten en risico’s te melden en door te werken volgens de afgesproken 
richtlijnen en protocollen. Tijdig melden geeft kansen voor verbetering. Het gaat daarbij niet om de melder, maar 
om de melding. De focus ligt op het systeem en procesfouten in de organisatie, niet op het individu.  
In het kwaliteitskader worden de volgende vier relevante thema’s rondom basisveiligheid benoemd, die wij hierna 
toespitsen op ’t Slot.  
 

Thema’s 
à Medicatieveiligheid 
De medicatieveiligheid staat in ‘t Slot hoog in het vaandel. Het uitzetten van medicatie is uitbesteed aan de 
apotheek. Wekelijks werden de baxterrollen geleverd, welke door de apotheek zijn gecontroleerd. Bij ‘t Slot 
wordt deze eveneens gecheckt. De medicatie wordt handmatig geparafeerd op de toedieningslijst. Het dubbel 
paraferen van risicovolle medicatie staat vermeld op de toedieningslijst.  
Om het half jaar heeft er in samenwerking met de apotheker en SOG-er een medicatiereview plaatsgevonden van 
alle cliënten. Per kwartaal en per afdeling zijn de geregistreerde medicatie incidenten geanalyseerd door de MIC-
commissie. Verbeteracties die hier uit voortkomen, zijn bij het teamleidersoverleg besproken. De teamleiders 
beraden zich over de uitvoering van de verbetervoorstellen en implementatie in het team. Per kwartaal en per 
afdeling heeft er registratie plaatsgevonden van het aantal cliënten die antipsychotica gebruiken. Het 
antipsychotica gebruik werd steeds gemonitord door de SOG-er. Antibioticagebruik maakt nog geen onderdeel uit 
van de kwaliteitskwartaalrapportage.  
 
à Decubituspreventie 
Signalering van decubitus is onderdeel van de risico-inventarisatie op cliëntniveau. Deze is viermaal per jaar 
uitgevoerd. Deze risico-inventarisatie werd met behulp van het ECD uitgevoerd. Bij een verhoogd risico werd er 
meteen een koppeling gemaakt met een zorgdoel. Daarnaast hebben we een aandachtsvelder wondverzorging 
die continu aandacht had voor dit item.  
 
à Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 
Vrijheidsbeperkende maatregelen werden alleen als het echt noodzakelijk is toegepast. De cliënt en diens 
vertegenwoordiger werden evenals de SOG-er in de besluitvorming betrokken om gezamenlijk te komen tot een 
goede risico afweging en afspraken. Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn gerapporteerd in het zorgleefplan. Elke 
maatregel is maandelijks geëvalueerd.  
 
à Preventie van acute ziekenhuisopname 
Tweemaal per jaar werd een risicosignalering gedaan op de volgende gebieden: depressie, huidletsel, 
incontinentie, medicatiebeheer, mondzorg, ondervoeding, overgewicht, probleemgedrag en mobiliteit. Bij 
verhoogd risico is in het zorgleefplan opgenomen welke interventies genomen worden om dit risico weg te 
nemen of te verkleinen. De SOG-er besprak met de cliënt en diens vertegenwoordiger of men wel of geen gebruik 
wil maken van een ziekenhuis opname. Het besluit werd genoteerd in het zorgleefplan. 
 

MIC-meldingen 
De procedure rondom MIC-meldingen kreeg de nodige aandacht, met inbegrip van het vraagstuk: ‘wanneer 
melden?’ en ‘door wie?’.  
 
Er waren in 2018 MIC-meldingen:  
 

MIC-analyse 2018  Agressie: 26 
Medicatie: 99  Vallen: 188 
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Bij nadere analyse bleek er sprake te zijn van meldingen die niet ‘MIC-waardig’ waren. Tevens bleek een 
toenemend kwaliteitsbewustzijn waardoor (meer) MIC-meldingen gedaan werden. In december 2018 is er een 
nieuwe kwaliteitsfunctionaris gestart. Hij kreeg onder andere de opdracht om de procedure rondom MIC-
meldingen te analyseren en te verbeteren. Een plan van aanpak hiervoor is opgesteld. 
 
Meldingen zijn door het verzorgend en verplegend personeel gemeld via het Elektronisch Cliënt Dossier. De nieuw 
aangestelde manager zorg heeft incidenten besproken met EVV-ers in de EVV-overleggen.  
In 2018 zijn er wijzigingen geweest in de bezetting van een aantal sleutelposities van de organisatie. Dat heeft er 
mede aan bijgedragen dat het analyseren van de Meldingen Incident Cliënt (MIC) in de tweede helft van 2018 
weer de volle aandacht heeft gekregen.  
 

Indicatoren basisveiligheid 
De indicatoren basisveiligheid uit het handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg zijn getoetst in ’t Slot.  
De volgende aandachtspunten op het gebied van veiligheid zijn in 2018 opgepakt en uitgevoerd: 
 
• Ieder half jaar vindt er een medicatiereview plaats door de SOG/ apotheek. 
• Medicatiefouten hebben aandacht vanuit de MIC-commissie. 
• Alle cliënten beschikken over een reanimatieverklaring (82). 
• Decubitus: bij 1 cliënt van de 82 cliënten is sprake geweest van graad 2 of hoger (1,2%). Hierna is casuïstiek 

bespreking gepleegd. 
 

Veiligheid overig 
In april 2017 zijn het bedrijfsnoodplan en het ontruimingsplan vernieuwd. In september heeft er een voorlichting 
plaatsgevonden over de AVG, hiervoor is een nulmeting gedaan in december. Dit om te zorgen dat alle informatie 
beveiligd is. Daarnaast heeft in september ook de HKZ-audit plaatsgevonden. Een overleg over de brandveiligheid 
was gepland in september, waarna er in oktober een brandweerscholing is geweest. Van oktober tot november 
hebben er BHV-trainingen plaatsgevonden. Ten slotte is er in december nog een audit geweest voor veilig voedsel 
in de keuken. 
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4. Monitoren, leren en verbeteren 
In 2018 is een kwaliteitsplan opgesteld waarbij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het meerjarenbeleid 
2018-2021 het uitgangspunt zijn.  

Kwaliteitsmanagement 
Door middel van het kwaliteitsmanagementsysteem (HKZ), een jaarlijks kwaliteitsplan, een jaarlijks 
kwaliteitsverslag, het houden van kwaliteitsgesprekken per team (werkoverleggen), het continu verbeteren van 
de zorg in de praktijk en het deel uitmaken van een lerend netwerk wordt de kwaliteit bevorderd.  

Teamdashboard 
Daarnaast is gestart met de ontwikkeling van een teamdashboard om teams inzicht te geven in aspecten die van 
invloed zijn op de kwaliteit van zorg. Deze ontwikkeling en implementatie wordt in 2019 doorgezet. Het 
teamdashboard zal het kwaliteitsbewustzijn van medewerkers versterken en daarmee ook de kwaliteit van de 
zorg. Vanaf september 2018 is wederom sprake van een geldige HKZ-certificering. In juni 2019 zal een 
vervolgaudit plaatsvinden met een her certificering in november 2019.  

PDCA-jaarkalender 
Daarnaast is er ook een PDCA-jaarkalender geactiveerd. Met bewoners met ZZP5 en ZZP6 vindt elk half jaar een 
MDO plaats en met bewoners met ZZP4 wordt elk half jaar geëvalueerd. Omgangsoverleggen voor de juiste 
benadering van bewoners zijn gestart. EVV-overleggen vinden 6 keer per jaar plaats. Tevens zijn er 
aandachtsveldersoverleggen (1 keer per 2 maanden) waarbij vertegenwoordigers vanuit de zorg, het MT en 
ondersteunende diensten zoals de technische dienst en de administratie deelnemen.  

Klachtenregeling 
’t Slot is lid van de Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN). Deze Stichting bestaat sinds 
1998. Zij is opgericht door een aantal zorgaanbieders in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg uit de regio 
Nijmegen. Doel van de SKGN is om een klachtenregeling met een externe klachtencommissie te bieden voor de 
cliënten van de deelnemende instellingen. In september 2018 is er één formele klacht gemeld. Deze is naar 
tevredenheid afgehandeld en afgerond in december 2018. Er is gewerkt met een interne klachtenfunctionaris 
(onafhankelijk). 

Specifieke thema’s 
Vermeldenswaardig zijn de volgende stappen die we in 2018 hebben ondernomen: 
• ’t Slot heeft zich ingezet op gebied van hygiëne- en infectiepreventie. In augustus 2018 is de jaarlijkse hygiëne 

audit gedaan. Een tijdelijke werkgroep hygiëne is aan de slag gegaan met een actielijst (verbeter)punten. Het 
ging om 28 (verbeter)punten voor Somatiek, 19 (verbeter)punten voor PG en 18 (verbeter)punten op de 
linnenkamer. Deze (verbeter)punten zijn succesvol afgerond eind 2018.  

• In 2018 is de regelgeving rondom AVG onder de loep genomen. Er is sprake geweest van kennisbevordering 
onder medewerkers en er zijn twee nulmetingen gedaan. Medewerkers zijn zich bewust van de regels en het 
belang om te handelen in lijn met de AVG. 

• We hebben initiatief genomen om palliatieve zorg een centrale plek te geven. In het nieuwe jaar zullen we 
een aandachtsfunctionaris aanstellen om hier nog meer focus op te leggen. 

Scholing en opleiding 
Verschillende scholingen en opleidingen worden aangeboden aan medewerkers van ’t Slot. Vanaf september 
2018 is de BIG-gerelateerde scholing opgepakt door middel van onder andere e-learning en het Skillslab. Dit 
versterkt het actueel houden van de bevoegd- en bekwaamheid. Extramuraal hebben we eigen hbo-
verpleegkundigen geschoold voor indicaties.  
 
In 2018 zijn 2 leerlingen verzorgende IG geslaagd voor hun diploma, 8 leerlingen zijn nog bezig met deze 
opleiding. Daarnaast is er één verzorgende bezig met de opleiding verzorgende psychogeriatrie. Verpleegkundige 
en assessoren hebben een scholing gevolgd om weer bevoegd en bekwaam te zijn in de BIG-handelingen. 
Werkbegeleiders hebben scholing gehad in het geven van feedback en het beoordelen en aftekenen van 
opdrachten. BHV’ers zijn bijgeschoold om hun certificaat te verlengen, 10 medewerkers volgden de basis BHV. 
Medewerkers en vrijwilligers die werken op de pg-afdeling hebben klinische lessen gehad over de vier fases van 
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dementie. Verpleegkundigen, verzorgenden IG, helpenden, gastvrouwen en vrijwilligers hebben scholing gehad in 
voeding, ondervoeding en dieetvoeding. Medewerkers met een medicijnbevoegdheid zijn in dit najaar gestart 
met e-learning van voorbehouden en risicovolle handelingen. De OR heeft een scholing gevolgd voor beginnende 
OR leden. Ook is er een scholing geweest in brand- en ontruimingsoefeningen.  
 
Medewerkers kregen regelmatig klinische lessen aangeboden, zoals wondbehandeling, Parkinson en voeding en 
bijvoeding. In het najaar van 2018 is er een officieel online leeromgeving gerealiseerd om de voorbehouden en 
risicovolle handelingen theoretisch te kunnen toetsen op basis van het nieuwe BIG-beleid. De handelingen 
worden eenmaal per twee jaar theoretisch getoetst via e-learning en getoetst door een assessor in de praktijk of 
in het daarvoor ingerichte skills lab. De verpleegkundige, verzorgende en helpende met een bevoegdheid zien toe 
op handelingsbevoegdheid van de medewerkers.  

Lerend netwerk 
’t Slot maakt gebruik van een lerend netwerk. De verpleeghuiszorg wordt steeds complexer en er zijn frequent 
veranderingen. Medewerkers en een organisatie die hierop in kunnen spelen zijn belangrijk. Twee keer per half 
jaar is er hiervoor een overleg gepland. In het lerend netwerk is ook de bespreking van het kwaliteitsplan 
meegenomen. 
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5. Personele samenstelling 
 

Personele opbouw 
In totaal zijn er 157 medewerkers werkzaam bij ’t Slot (zie figuur). Per kleinschalige woongroep (7-8 PG bewoners) 
zijn er 2 medewerkers voor begeleiding. Er is 24 uur per dag een verzorgende IG aanwezig en een 
verpleegkundige achterwacht en specialist ouderengeneeskunde bereikbaar.  
 
Ook is er een pastoraal medewerker die zich inzet voor zowel individuele als groepsbegeleiding (Bijbelstudies, 
huiskamergesprekken). Daarnaast is er 6 dagen per week een receptioniste. De meeste zorgverleners hadden in 
2018 niveau 3, gevolgd door niveau 1, 2 en 4. Daarnaast waren activiteitenbegeleiders, huishouding en 
voedingsassistenten actief.  
 

 

 

Vrijwilligers  
Bij ‘t Slot is een grote groep van 74 vrijwilligers betrokken, die dagelijks hand- en spandiensten verlenen ten 
behoeve van de cliënten. Het aantal vrijwilligers en de inzet was stabiel, de samenwerking met de medewerkers 
was goed. De vrijwilligers hebben door middel van een enquête aangegeven tevreden te zijn over hun 
werkzaamheden, de coördinatie, de communicatie en de samenwerking met anderen (zoals medewerkers). 
 

Ziekteverzuim 
Het gemiddelde ziekteverzuim bedroeg 4,88% in 2018 (excl. zwangerschap).  
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6. Leiderschap, governance en management 
 

Professionalisering en versterking 
Eind 2017 en begin 2018 kampte ‘t Slot met discontinuïteit in het management, hiernaar is onafhankelijk extern 
onderzoek verricht. Verbeteracties gericht op de besturing, leiding en aansturing zijn ingezet in het voorjaar van 
2018. In de toekomst wordt uitgegaan van een directeur/bestuurder en een manager zorg. De staf is versterkt om 
kwaliteit te borgen en te kunnen blijven ontwikkelen in lijn met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Er is een 
kwaliteitsfunctionaris aangesteld en een stafmedewerker (tevens preventiemedewerker) is gestart. Met deze 
verbeteracties in de structuur en medewerkers is een basis gelegd voor de toekomstige organisatie. Ook is in 
2018 een besluit (‘voorgenomen besluit’) genomen om een manager Bedrijfsvoering aan te stellen voor de 
verdere professionalisering van de organisatie. 
 

Betrekken stakeholders 
Bij de ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem en de PDCA zijn medewerkers en stakeholders 
(Cliëntenraad, OR, Bestuur/RvT) nauw betrokken. Vanuit de missie/visie van ‘t Slot is dit ook gewenst; om de zorg 
toekomstbestendig te organiseren dient eenieder zijn rol te kunnen spelen. Dit geldt voortaan bij alle belangrijke 
onderwerpen.  
 

Van bestuur naar Raad van toezicht 
Per 31 december 2018 was het bestuur/de Raad van Toezicht i.o. als volgt samengesteld: 
• W.C.J. Kooijman, voorzitter. 
• N.E. van Bergeijk, secretaris en plaatsvervangend voorzitter. 
• J.G. Struijk, penningmeester. 
• A. Kuijntjes, algemeen adjunct. 
• Mevr. J.M. Plieger-Marell, lid op voordracht cliëntenraad. 
 
In 2018 is de heer J.G. Struijk toegetreden. De Raad van Advies, Ondernemingsraad en Cliëntenraad hebben met 
zijn benoeming ingestemd. Het bestuur heeft 8 reguliere vergaderingen gevoerd met de directeur of diens 
vervanger, één keer met de accountant met betrekking tot het financieel jaarverslag. Daarnaast heeft het bestuur 
overleg gevoerd met OR, CR en RvA. 
In 2018 zijn voorbereidingen gestart voor het omzetten van het bestuursmodel naar een RvT-model. Dit 
betekende een aanpassing in het onderscheid tussen besturen en toezicht, alsmede een aanpassing in de 
takenpakket voor beide organen. ‘t Slot werkt vanuit de Governance Code Zorg. In het laatste kwartaal 2018 is de 
voorbereiding van de omzetting naar een Raad van Toezicht Model afgerond. Deze wordt in 2019 doorgevoerd. 

Management  
De directeur heeft in 2018 initiatief genomen tot het opstellen van het meerjarenbeleidsplan en de 
organisatieontwikkeling. Hiervoor zijn twee strategische adviseurs ingezet, door hen is een breed onderzoek 
uitgevoerd waarbij 20-30 sleutelfiguren en professionals zijn geïnterviewd. Dit heeft onder meer geresulteerd in 
een aanpassing van het besturingsmodel respectievelijk een aanpassing van de samenstelling van het 
management. In juli 2018 is een nieuwe manager zorg aangenomen. In het derde kwartaal van 2018 heeft één 
van de strategisch adviseurs de rol van waarnemend directeur (a.i.) ingevuld. Dit naar aanleiding van ziekte van de 
directeur. 

Raad van Advies 
De leden van de Raad van Advies (RvA) zijn vertegenwoordigers van de verschillende kerkelijke gemeenten in het 
werkgebied van ’t Slot. De RvA, die in 2018 driemaal bijeenkwam, kan gevraagd en ongevraagd advies geven op 
diverse terreinen van het beleid, maar heeft het identiteitsbeleid als bijzonder aandachtsgebied. 
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Ondernemingsraad 
In 2018 heeft de ondernemingsraad over de volgende onderwerpen instemming of advies gegeven aan de 
directie: 
 
• Roosterbeleid/contracturen 
• Aanstelling Preventiemedewerker 
• Opleidingsreglement 

• Vaste aanstelling directie 
• Uitbetaling bereikbare dienst 
• Uitbreiding vergoeding schooluren opleiding verpleegkunde 

 

Cliëntenraad 
De Cliëntenraad bestaat uit 5 leden: 2 bewoners en 3 vrijwilligers. In 2018 vergaderde de Cliëntenraad zevenmaal. 
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7. Gebruik van hulpbronnen en informatie 
In 2018 is een stakeholdersonderzoek verricht. ’t Slot heeft samenwerkingsverbanden met verschillende partners 
en netwerken. Tevens is cliëntwaarderingsonderzoek verricht met behulp van Zorgkaart Nederland. 

Partners 
• Brabantzorg - De SOG, psychologe, logopediste, diëtiste en ergotherapeut. 
• Fysiotherapie Hentzepeter. 
• Santé Partners (voorheen STMR). 
• Collega zorginstellingen in Haaften, Wijk en Aalburg, Kesteren, Leerdam en Herwijnen. 
• De Kernen, regionale woningstichting – toewijzen appartementen De Slotshof. 
• Buurtzorg –indicatie stellende organisatie Wmo. 
• Tot oktober ‘18: tandartsenpraktijk ’t Plein uit Hedel – tandzorg voor bewoners met ZZP 5 en 6. Vanaf 

november ‘18 is dit verzorgd door Stichting voor Mondzorg ’s-Hertogenbosch. 
• Huisartsen – 2x per week spreekuur voor bewoners. 
• Casemanagers voor cliënten met dementie. 

Netwerken 
• Netwerk Palliatieve Zorg - regio ’s-Hertogenbosch- Bommelerwaard en Oss-Uden-Veghel. 
• Leernetwerk. 
• Ketenzorg dementie. 
• Bestuurlijk overleg collega zorginstellingen Bommelerwaard. 
• Stuurgroep en klankboordgroep Alzheimercafé Bommelerwaard. 

Zorgkaart Nederland 
In 2018 is via Zorgkaart Nederland cliëntwaarderingsonderzoek gedaan. Zoals te zien op de afbeelding heeft ’t Slot 
een 8,1 als cijfer behaald onder 41 waarderingen.  
Dit is een mooie score waaruit waardering spreekt. 
 

 

De reviews op Zorgkaart Nederland worden gemonitord door de kwaliteitsfunctionaris. 
De NPS bedraagt +98% 
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8. Toekomst 
Verschillende doelen zijn gesteld om de zorg bij ’t Slot continu te blijven verbeteren. Er zijn jaardoelen voor 2019 
gesteld en daarnaast werken wij ook met meerjarendoelen. 

Meerjarendoelen 
• Persoonsgerichte zorg en dienstverlening. 
• Werken vanuit passie voor mensen en zorg. 
• Ruimte voor ondernemerschap. 
• Vertrouwen in onszelf en elkaar. 
• Open cultuur gericht op samenwerken. 

Jaardoelen 2019 
• Werken vanuit onze missie en visie.  
• Gastvrijheid in dienstverlening. 
• Versterken en vergroten zeggenschap. 
• Actief betrekken van familie en naasten. 
• Implementatie van het kwaliteitskader. 
• Sturen op kwaliteit en veiligheid.  
• Organisatie inrichten in lijn met besturingsfilosofie.  
• Positionering en productenportfolio.  
• Versterken van mens en organisatie.  
• Teamsamenstelling matchen met zorgbehoefte. 
• Bedrijfsvoering op orde. 
• Governance: RvT model inrichten.  

Kwaliteitsplan 2019 
In het kwaliteitsplan 2019 hebben we de volgende speerpunten opgenomen: 

 


