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1.      Inleiding 
Voor u ligt het kwaliteitsverslag van 2021. Wij geven hiermee een inkijkje in het reilen en zeilen van 

’t Slot op het gebied van samen werken aan een goede kwaliteit.  

In het najaar van 2021 is gestart met de evaluatie van gestelde kwaliteitsdoelen 2021. De Cliëntenraad 

heeft per onderdeel van het kwaliteitskader aangegeven over welke zaken hij tevreden is en welke zaken 

meer aandacht behoeven of in 2022 zeker in het kwaliteitsplan moet worden opgenomen. Zo hebben 

ook de teamcoördinatoren en de MT-leden het lopende plan besproken. Op deze manier hadden we 

eind 2021 al zicht op de effecten van ons werken aan kwaliteit van dat jaar en wisten we wat prioriteit 

moest krijgen in het jaar 2022.   

Toch hebben we ervoor gekozen om te wachten op de uitkomst van het cliënttevredenheidsonderzoek, 

de ISO audit in april 2022, de personele en zorginhoudelijke indicatoren en de nieuwe meerjarenvisie om 

een totaalbeeld te kunnen geven van hoe ’t Slot werkt aan kwaliteit.  

Mooier dan de ISO auditor in mei 2021 aangaf, kunnen we het niet zeggen.  
 
Aantoonbaar is dat binnen ’t Slot   
- Er klantgericht wordt gewerkt en gedacht  

- Dat risico’s worden beheerst en dat kansen worden benut  

- Dat er oog is voor de eisen en wensen van belanghebbenden en klanten  

- Dat er wordt geïnvesteerd in de professionaliteit en competenties van betrokken professionals  

- Dat de hulpmiddelen zoals cliëntdossiers voldoen aan de eisen en geschikt zijn voor dienstverlening  

- Dat de omgeving voldoende veilig is  

- Dat processen beheerst en systematisch verlopen en worden gemonitord  

- Er wordt gewerkt aan leren, ontwikkelen en verbeteren.  
 

We verheugen ons in de hoge mate van betrokkenheid van onze collega’s binnen alle geledingen. 

Hierdoor werken we samen met een groep medewerkers die de bewoners en cliënten op de eerste 

plaats zetten en oog hebben voor elkaar. Zo delen we de passie voor mensen en voor zorg.  

Het managementteam van zorgcentrum ’t Slot,  

Yvette Verkuil- Wolters  

Manager Zorg en kwaliteit 
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2. Profiel ’t Slot  
 

2.1 Missie, visie en identiteit 

Onze missie is het bieden van persoonsgerichte zorg die aansluit bij onze cliënten. Zijn of haar kwaliteit 

van leven en welzijn staan centraal. Werken doen we vanuit passie voor mensen en zorg. Wij hechten 

waarde aan de christelijke identiteit, de Bijbel en de daaruit afgeleide normen en waarden. We maken 

deze ook zichtbaar in de zorg en benutten deze als inspiratie en vertalen dit naar aandacht voor onze 

cliënten en elkaar. Van het personeel en de vrijwilligers wordt daarom gevraagd de grondslag en 

zorgvisie van onze stichting te onderschrijven. Daarbij is iedereen bij ons welkom. 

Wij denken in mogelijkheden. We werken allemaal samen en niemand hoeft het alleen te doen. 

Samenwerken met elkaar is een belangrijke kernwaarde. Familie is onderdeel van het dagelijks leven van 

de cliënt. Samen streven wij naar een zo goed mogelijke kwaliteit van leven van onze cliënten. 

 

      2.2 Kernwaarden 

Onze kernwaarden beschrijven wat ons bindt, ons motiveert, hoe we met elkaar omgaan, wat we graag 

willen ervaren en bereiken. De afgelopen jaren hebben ze geholpen om met elkaar te groeien naar waar 

we nu als organisatie staan. De uitdagingen van de komende jaren vragen weer om nieuwe 

kernwaarden, kernwaarden waarin onze meerjarenvisie wordt uitgedrukt. We hebben daarom in het 

voorjaar van 2022 een deels vernieuwde set van vier kernwaarden geformuleerd die onze leidraad 

vormen. Hierop zijn we aanspreekbaar en hieraan werken we met elkaar, elke dag opnieuw. 

 

We werken met PASSIE voor mensen en zorg   

Vanuit passie voor mensen en zorg zetten we ons in voor onze cliënten. Ieder mens is waardevol, ook 

een persoon met een zorgvraag. Wij gaan voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt. 

We doen dit professioneel en betrokken. Wij luisteren naar cliënten en stellen vragen. De cliënt heeft 

ruimte voor eigen regie. Medewerkers voelen zich betrokken bij de organisatie en hebben respect voor 

de cliënt. We werken vanuit gelijkwaardigheid, waarbij elkaars verschillen worden gewaardeerd en 

geaccepteerd en er ruimte is voor humor.  

Medewerkers kennen het levensverhaal van de cliënten en hebben aandacht voor hun wensen. Familie 

en vrijwilligers worden actief betrokken bij het leven van de cliënt. We doen wat we beloven, en leggen 

uit waarom iets niet kan. Zowel voor bewoners als familie is in het cliëntdossier Inzichtelijk waaruit de 

ondersteuning voor de cliënt bestaat.  

We doen het SAMEN 

Samenspel en participatie staat centraal in hoe we werken. We nemen het voortouw daar waar we aan 

zet zijn, maar doen dit altijd samen. De visie op familieparticipatie illustreert dit. Familieparticipatie 

draait om het voortzetten van betekenisvolle relaties van de cliënt met zijn informele netwerk. Wij willen 
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deze relaties op verschillende manieren waarderen, ondersteunen en stimuleren. Hiermee willen we het 

welzijn en welbevinden van onze cliënten bevorderen.  

Samen betekent ook samenwerken als collega’s. Samen sta je sterker dan alleen. We zoeken elkaar op 

en vullen elkaar aan. We zijn samen verantwoordelijk voor een heldere en duidelijke communicatie. 

Samen betekent dat wij oog hebben voor wat er om ons heen gebeurt. Als organisatie zijn we erop 

gericht om dingen samen te doen, we doen dit met toewijding en geven hier handen en voeten aan.  We 

zetten ons in voor onze omgeving: de Bommelerwaard. We zijn herkenbaar en zoeken met inwoners, de 

gemeente, de kerken, maatschappelijke partners, welzijnsorganisaties en bedrijven naar mogelijkheden 

om de vitaliteit van de ouderen in de Bommelerwaard te versterken. Als zorgcentrum werken wij in de 

Zorgalliantie Rivierenland samen met andere christelijke zorgorganisaties.  

We hebben VEERKRACHT 

Onze organisatie heeft een protestants christelijke identiteit die de basis is voor ons handelen. ’t Slot 

staat voor een cultuur van openheid, betrokkenheid, vertrouwen en ruimte. Dat geeft veerkracht. Juist in 

tijden van verandering is het van belang om te blijven ontwikkelen en flexibel te zijn.  

Veerkracht betekent dat we de tijd nemen om te verkennen, bij te stellen, soms pas op de plaats te 

maken en weer verder te gaan. Daarom vinden wij het belangrijk aandacht te besteden aan de mentale 

veerkracht van cliënten en medewerkers. 

Het vraagt veerkracht van de medewerkers en de organisatie om de toekomst van de ouderenzorg met 

vertrouwen tegemoet te zien.  

We zijn ONDERNEMEND  

Het nemen van initiatief, bedenken van oplossingen en nieuwe ideeën kenmerken ’t Slot steeds meer. 

De komende jaren zullen we dit nodig hebben en willen we hierop voortbouwen. 

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

talenten van cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers. Ook in het aangaan van samenwerkingen en 

door herkenbaar te zijn in de Bommelerwaard, laten we zien dat wij ondernemend zijn. 

2.3 Meerjarenvisie 

De ontwikkelingen in de maatschappij vragen dat we focus aanbrengen: waarop richten we ons? Wij 
hebben met medewerkers, medezeggenschapsorganen en partners onze meerjarenkoers geformuleerd 
voor 2022 – 2026. Hierbij hebben we 5 ambities: 
1. Welzijn ondersteund door professionele zorg voorop, familie en vrijwilligers betrokken; 
2. Bijdragen aan een sluitende keten in de Bommelerwaard; 
3. Verkennen verdere specialisatie; 
4. Preventie en ondersteuning voor thuiswonende senioren in de Bommelerwaard; 
5. Ontwikkelen woonzorgcluster in de kernen van de West Bommelerwaard. 
 

’t Slot heeft de ambitie om te groeien. Zowel een verdere groei in professionaliteit, als een groei in ons 

aanbod. Voor onze organisatie betekent dit dat we inzetten op: 

• Goed werkgeverschap: aandacht en betrokkenheid 

• Inzet van zorgtechnologie: vrijheid en veiligheid 

• Duurzaamheid en rentmeesterschap 

• Een compacte wendbare en samenwerkingsgerichte organisatie 

• Triple Aim als leidraad bij innovatie en projecten.  
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2.4 Zorgverlening 

Voordat we in hoofdstuk 3 starten met de inhoudelijke weergaven van de ontwikkelingen in 2021, geven 

we een beeld van de zorgverlening in en vanuit ‘t Slot.  

Het aantal cliënten dat wij november 2021 in zorg hadden en hun gemiddelde leeftijd.  
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De verdeling over doelgroepen uitgedrukt naar ZZP was eind 2021 als volgt: 

 

 

 

✓ De intramurale zorgcapaciteit was in 2021 83 plaatsen.  

✓ De gemiddelde bezetting over 2021 was voor de somatische zorg: 93,75 % en voor de PG zorg 

78,57 %. Dit lage percentage kwam door het grote aantal overleden cliënten vanwege Corona in 

december 2020. Het heeft enkele maanden geduurd tot de afdeling weer volledig gevuld was.  

✓ ’t Slot gaf in 2021 aan één cliënt via ELV palliatief terminale zorg voor 95 dagen. Hiernaast 

verleenden we deze zorg aan twee cliënten via ZZP 10 voor totaal 28 zorgdagen.  

Wachtlijst informatie  

Wachtlijst ’t Slot 2021 Aantal  
wachtenden 

Waarvan  
echtparen 

‘Sluimerlijst’ Actief 
wachtenden 

Januari 2021 44 5 5  

Somatiek 
ZZP 4: 12 
ZZP 5:  2  
ZZP 6:  3 

   1 

PG 
ZZP 5: 27 

   7 

December 2021 25 3 3  

Somatiek 
ZZP 4:  7 
ZZP 5:  2  
ZZP 6:  2 

   5 

PG  
ZZP 5:  14 

   1 en 1 urgent 

Tabel 1 Wachtlijst info 2021 't Slot 
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✓ In appartementcomplex de Voorburcht (13 woningen) en de Slotshof (42 woningen) -die fysiek 

verbonden zijn aan het gebouw van ’t Slot- wordt thuiszorg geboden door een team van ‘t Slot. 

Door deze zorgmedewerkers is in 2021 cumulatief aan 9 WLZ cliënten en 32 ZVW cliënten 

thuiszorg verleend.  

✓ Vanuit de WLZ gaven we in totaal gemiddeld 1,5 uur per dag thuiszorg en vanuit de ZVW 

gemiddeld 9,45 uur zorg per dag. Totaal 11,35 uur per dag. 

Deze zorg werd verleend via 2 ochtendroutes en 1 avondroute per dag. 

We zijn per 1 januari 2022 gestart met individuele begeleiding vanuit de WMO.  

               

 

✓ De WMO dagopvang vervulde in 2021 een belangrijke maatschappelijke rol. In 2021 was de 

dagopvang drie dagen per week open. Helaas is er een sluiting nodig geweest vanwege de 

coronapandemie. Er is in 2021 een lange wachtlijst ontstaan, halverwege het jaar was gezien de 

wachtlijst ruimte voor 36 dagdelen extra. Daarom zijn voorbereidingen gestart om per januari 

2022 vijf dagen per week de deuren te openen. Er wordt momenteel (mei 2022) aan 16 cliënten, 

dat is 248 dagdelen per maand, een mooie dag invulling en begeleiding geboden.  

✓ Vanuit of vlakbij ’t Slot zijn de volgende faciliteiten beschikbaar: Dienstencentrum met huisarts, 

apotheek en fysiotherapie, restaurant, kapsalon, pedicure, winkel en dagverzorging. Vanuit de 

keuken van ’t Slot worden per doordeweekse dag 155 maaltijden verzorgd (weekend +/- 95)  en 

verspreid via Tafeltje Dekje.  
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3. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

De eerste kernwaarde van ’t Slot is ‘passie voor mensen en zorg’. Deze drive wordt zichtbaar in onze 

betrokkenheid naar cliënten. Wij zijn ons bewust dat wij werken in de woonomgeving van onze 

bewoners. Zij hebben daarom de regie op wat er gebeurt. En wanneer ze die regie langzaam kwijt raken 

door cognitieve problemen, helpen wij hen om maximale keuzevrijheid te houden. Het is mooi dat wij 

deze passie naar onze cliënten en familie terugzien en -horen. Zo stond op Zorgkaart Nederland eind 

vorig jaar in een review (09-11-21) ‘zeer liefdevolle en respectvolle benadering’.   

We willen in onze persoonsgerichte zorg aansluiten bij wie een bewoner was en is. Het onderzoek naar 

en het vastleggen van de levensgeschiedenis is daarom in 2021 begonnen, maar gaat nog meer vorm 

krijgen in 2022.  

In 2021 is een van de medewerkers geslaagd voor het diploma Gespecialiseerd Verzorgende 

Psychogeriatrie (GVP). Deze medewerker helpt de zorgmedewerkers, samen met de psychologen, bij het 

analyseren en interveniëren bij onbegrepen gedrag.  

Zodra de coronabeperkingen in 2021 het weer toelieten, zijn we gestart met een reeks trainingen voor 

Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden en Verpleegkundigen (EVV) om hen te ondersteunen in het 

methodisch werken met het zorgleefplan. Ook de communicatieve kant kreeg aandacht door 

gesprekstechnieken te oefenen in contacten met contactpersonen.   

Het vastleggen van alle informatie in het ECD blijven medewerkers als omslachtig ervaren. Er loopt een 

werkgroep vanuit de verschillende gebruikers die de knelpunten aanpakt. Training en vereenvoudiging 

zijn hierbij kernpunten.  

Naast de medewerkers die in dienst zijn van ’t Slot, huren wij de behandeldiensten in. Alle behandelaren, 

met uitzondering van de fysiotherapie, betrekken wij van BrabantZorg. Het gaat hier om de Specialist 

Ouderen Geneeskunde (SOG) en zijn waarnemers, de psychologen, logopedist, diëtist, ergotherapeut en 

WZD functionarissen. De fysiotherapie betrekken wij van fysiotherapiepraktijk Hentzepeter. Wij houden 

van korte lijnen met de behandelaren. Daarom worden ze betrokken bij ontwikkelingen binnen ’t Slot en 

is er geregeld een evaluatie met de behandeldienst van BrabantZorg. Daarnaast wordt er in geringe mate 

een beroep gedaan op detacheringsbureaus voor de inhuur van verzorgenden en verpleegkundigen.  
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4. Wonen en welzijn 
Ieder mens ervaart situaties en levensvragen die een flinke impact op het leven kunnen hebben; de 

zingeving van het leven. Levensbeschouwelijke vragen, maar ook depressie of moeiten met het verlies 

van functies. Zorgcentrum ’t Slot is een huis met de protestants christelijke signatuur. Er worden 

weeksluitingen gehouden met predikanten uit de directe omgeving van Gameren en van diverse 

protestants christelijke kerkstromingen. Ook is er een vaste predikant aan Zorgcentrum ’t Slot verbonden 

voor het leveren van pastorale zorg. Voor meer psychologische ondersteuning betrekt Zorgcentrum 

’t Slot psychologen van BrabantZorg.  

Op het gebied van zinvolle dagbesteding is veel te ondernemen. De medewerkers welzijn van 

Zorgcentrum ’t Slot zijn actief in het organiseren van activiteiten. Vanuit de coronapandemie heeft 

hiernaast de persoonsgerichte begeleiding van bewoners een boost gekregen vanuit dit team en vanuit 

de verzorgenden/verpleegkundigen op de afdeling. Familieleden, mantelzorgers, gastvrouwen en 

vrijwilligers ondersteunen hierbij en zijn onmisbaar. 

Bij ’t Slot is een groep van 80 vrijwilligers actief die met veel liefde en aandacht, hand- en spandiensten 
verrichten voor het welzijn van onze bewoners. in 2021 zijn er 6 vrijwilligers gestopt, maar hebben we 
ook 5 nieuwe vrijwilligers aangenomen. Ook in 2021 waren er nog veel beperkende maatregelen door 
het coronavirus, maar gelukkig  mochten in de zomer de meeste activiteiten weer doorgaan, zij het in 
kleinere groepen. De vrijwilligers waren actief betrokken bij deze activiteiten, het koffieschenken, de 
dagopvang en op de Binnenplaats. 
Het project familieparticipatie krijgt steeds meer vorm. Meer inbreng van familie rondom welzijn van 

bewoners en meer aandacht vanuit ’t Slot voor het proces dat de mantelzorger doormaakt. In 2021 was 

dit vooral gericht op PG afdeling de Binnenplaats. Zo is er gestart met het aanbieden van maaltijden aan 

naasten van bewoners. Voor sommige families voorziet deze mogelijkheid in een behoefte. In 2022 zal 

de aandacht voor familieparticipatie zijn beslag krijgen in het hele Slot.  

We hebben in 2021 een medewerker welzijn aangetrokken die kennis en vaardigheden heeft op het 

gebied van bewegen voor ouderen. Wij zien namelijk de waarde van bewegen op het gebied van 

welbevinden, in conditie blijven en preventie. Met behulp van het Steunfonds van ’t Slot is een 

rolstoelfiets en fietslabyrint aangeschaft waardoor weersomstandigheden geen belemmering meer zijn 

om te bewegen.  

Wanneer ouderen in ’t Slot komen wonen, krijgen ze daarbij o.a. ondersteuning van de technische 

dienst. De technische dienst is de vraagbaak voor alle vragen op het gebied van techniek, telefonie, 

internet, tv, enz. Wanneer er geen familie is, of er is niemand binnen de familie capabel om bijvoorbeeld 

lampen op te hangen, dan faciliteert de technische dienst daarin. We vragen naar de wensen van de 

bewoner en proberen die te vervullen. Het gaat erom dat de bewoners zich snel thuis gaan voelen in 

’t  Slot. 
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5. Veiligheid 
5.1 Indicatoren basisveiligheid 

Indicator Teller  Noemer Percentage 

Decubitus Aantal cliënten op de locatie met 
decubitus categorie 2 of hoger 

Totaal aantal cliënten op 
de locatie 

 

1 80 1,3% 

Op de afdeling waar de decubitus categorie 2 of hoger voorkwam heeft casuïstiek bespreking plaatsgevonden 

 

Advance Care Planning    

Bij alle bewoners van ’t Slot is tenminste één beleidsafspraak rondom het levenseinde vastgelegd. 

 

Medicatiefouten bespreken 

Op alle afdelingen worden minstens eenmaal per kwartaal de medicatiefouten besproken met collega’s die die 
meldingen hebben gedaan.  

 

Continentie Aantal cliënten waarbij afspraken voor 
zorg rondom toiletgang is vastgelegd 

Totaal aantal cliënten op 
de locatie 
 

 

75 80 93,8% 

 

Aandacht voor eten en 
drinken 

Aantal cliënten op de locatie waarbij 
voedselvoorkeuren in de afgelopen zes 
maanden zijn besproken en vastgelegd 
in het zorgdossier 

Totaal aantal cliënten op 
de locatie 

 

79 80 98,8% 

 

Clienttevredenheid  Gemiddelde totaalscore = 1e zes vragen 
cliënt tevredenheidsonderzoek 

Aantal respondenten  

 8,3 69  
 
 

Als ‘t Slot hebben we als keuze indicator gekozen:  

1.1 - Decubitus: Percentage cliënten op de afdeling met decubitus categorie 2 of hoger 

1.2 - Decubitus: Percentage afdelingen waar een (casuïstiek)bespreking over decubitus heeft 

5 - Continentie: Percentage cliënten op de afdeling waarbij een plan voor zorg rondom de toiletgang is 

vastgelegd in het zorgdossier 

Wij hebben deze indicatoren gekozen op basis van de beschikbaarheid van de gegevens. Ook omdat we 

weten dat we op het gebied van decubituszorg een gespecialiseerde wondzorgverpleegkundige in huis 

hebben. Hierdoor weten we dat we als Slot de randvoorwaarden hebben gecreëerd om professioneel te  

handelen op dit thema.  

De uitkomsten van de zorginhoudelijke indicatoren hebben we gedeeld met de Cliëntenraad.  

De onderwerpen van de indicatoren zijn grotendeels ook een aandachtsgebied in ’t Slot. Het onderwerp 

waar mogelijk de meeste verbetering op valt te behalen qua uitkomst, continentie, krijgt in 2022 een 

werkgroep met een van onze verpleegkundigen als voorzitter.  

5.2 Analyse Wet zorg en dwang 2021  
Het motto van ’t Slot rondom de inzet van onvrijwillige zorg is ‘nee, tenzij’. Het bewustzijn bij 

zorgverleners en behandelaars is vergroot door de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). Wij 
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hebben een actieve samenwerking met BrabantZorg rondom dit thema, bijvoorbeeld vanwege het 

leveren van de WZD-functionaris. 

In de bijlagen 1 en 2 zijn de analyses WZD over eerste en tweede helft 2021 in te zien.  

Er blijkt in 2021 een stabiele situatie te zijn ontstaan van vijf bewoners waarbij een vorm van onvrijwillige 

zorg aan de orde is. Deze bewoners worden per drie maanden multidisciplinair besproken waarbij 

mogelijkheden tot afbouw nadrukkelijk onderwerp van bespreking zijn. Ondanks verschillende pogingen 

is het niet gelukt de onvrijwillige zorg af te bouwen.  

De vormen van onvrijwillige zorg die voorkomen in ’t Slot zijn 

✓ Medicatie buiten de richtlijn 

✓ Medicatie verdekt toedienen 

✓ Beperking in de vrijheid het eigen leven in te richten 

✓ Beperking in bewegingsvrijheid door middel van een autogordel 

5.3 Incidentmeldingen 
In ’t Slot is een incidentencommissie actief die viermaal per jaar samenkomt. Minstens eenmaal per 

kwartaal bespreken de leden van de incidentencommissie de uitkomsten met de teamleden.  

Over 2021 is een Incidentenanalyse gemaakt.  

Aantal Meldingen Incidenten ’t Slot 2021, alle afdelingen 
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Verloop aantal MIC meldingen over de jaren 

 

Figuur 1:. aantal MIC's 't Slot 2018- 2021 

In de afgelopen jaren is het aantal MIC meldingen ongeveer constant gebleven ondanks de verhoging 

van de ZZP’s. Naar aanleiding van medicatie-incidenten op het gebied van ‘vergeten af te tekenen’ (die 

ook vallen in de categorie ‘Medicatiefout’) zijn we in het najaar van 2021 gestart met digitaal aftekenen 

van medicatie.  

Verbetervoorstellen rondom incidentenprocedure 2022 

• Meer aandacht voor het melden van andersoortige incidenten dan vallen en medicatiefouten.  

• De MIC commissieleden hebben aangegeven meer ondersteuning nodig te hebben bij het 

analyseren van de meldingen. We geven hier meer aandacht aan in de MIC overleggen en 

begroten een herhaaltraining analyse. 

• Betrokkenheid teamcoördinatoren bij verbetermaatregelen naar aanleiding van MIC incidenten 

vergroten via wijziging MIC beleid en bespreking.   

• Onderzoeken of en zo ja welke informatie aan cliënten en/of contactpersonen op afdeling 

Somatiek incidenten kan voorkomen.  

• Aandacht voor de incidenten die veroorzaakt worden door gebrek aan alertheid bij medewerkers 

rondom medicatie incidenten.  

• Vanuit de ISO audit is aangegeven dat de MIC procedure actualisatie vraagt. In 2022 wordt deze 

actualisatie concreet gemaakt en besproken met Teamcoördinatoren en MIC commissieleden. 

Hierna worden de veranderingen gecommuniceerd met alle teamleden.   

• Met behandelaren (psychologen, SO’s en ergotherapeut) is gesproken over het proces van 

onderzoek na een incident met ernstige gevolgen of veel impact. In het nieuwe MIC beleid komt 

daarom het voorstel om na een ernstig incident een PRISMA sessie te beleggen, waarbij 

multidisciplinair een reconstructie wordt gemaakt en de oorzaak wordt geanalyseerd. Een 

invulblad voor deze bespreking wordt ontwikkeld. Wanneer er een tekort op het gebied van de 

kwaliteit zorg en/of behandeling wordt geconstateerd zal een melding richting IGJ volgen.  

• Voor het jaar 2022 is een jaarplanning gemaakt voor de overleggen van de MIC commissie. De 

commissie komt viermaal per jaar bij elkaar. 

• We gaan de mogelijkheden die ECD Pluriform biedt rondom incidentmeldingen meer gebruiken. 

Dus meer duidingsmogelijkheden en oorzaken, waardoor het overzicht sneller tot stand kan 

komen.  
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5.4 Hygiëne en infectiepreventie 
In 2021 heeft hygiëne en infectiepreventie veel aandacht gekregen. Dat was een logisch gevolg van de 

wereldwijde coronapandemie. Wekelijks kwam een preventieteam bij elkaar om te bespreken wat de 

beste strategie en afspraken waren voor de actuele en te verwachten situatie. Er zijn in 2021 meerdere 

beheersbare corona-uitbraken geweest, die steeds beperkt bleven tot maximaal vier bewoners.  

We zijn gestart met een structurele infectiepreventiecommissie waarin, naast een zorgafvaardiging van 

alle afdelingen en de preventiemedewerker, ook de specialist ouderengeneeskunde en een Deskundige 

Infectie Preventie van Ziekenhuis Rivierenland zitting hebben. Als concrete actie is in het najaar een 

grote infectiepreventie-audit gehouden. De geconstateerde verbeterpunten liggen op het vlak van 

handhygiëne en reiniging en desinfectie. We constateerden dat we eerder teveel desinfecteren dan te 

weinig. Goede instructie en informatie is hierbij belangrijk, waarbij de eerste ‘handhygiëneweek’ 

ondertussen al heeft plaatsgevonden. Op het gebied van hygiëne is in 2021 tevens een schoonmaakaudit 

geweest en een HACCP audit van onze frontoffice keuken met goed resultaat via Veiligvoedsel.nl.  
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6. Leren en ontwikkelen 
Het samen leren en werken aan kwaliteit is een blijvende opdracht. Dit werpt zijn vruchten af en wekt 

enthousiasme bij de medewerkers in Zorgcentrum ’t Slot. Cliënten merken dat er meer aandacht en 

begeleiding is. Coaching en scholing van medewerkers wordt bijgestuurd al naar gelang de behoefte en 

de signalen vanuit het kwaliteitsmanagementsysteem. 

6.1 Kwaliteitsbeleid en cyclus 
In december 2021 hebben we vernieuwd kwaliteitsbeleid vastgesteld.  

Kwaliteitsbewustzijn stimuleren. Kwaliteitsbewuste medewerkers zien we als medewerkers die kritisch 

zijn op de eigen manier van werken en zich toetsbaar opstellen. Ze willen zich graag verantwoorden en 

weten wat criteria zijn van goed werken. Protocollen en richtlijnen gebruiken ze met praktische wijsheid. 

Om kwaliteitsbewustzijn te stimuleren betrekken we medewerkers bij ons onderzoek naar de eigen 

kwaliteit (zie 4). We coachen ‘on the job’ door verpleegkundigen en teamcoördinatoren. Er worden door 

leerlingen, gediplomeerden en behandelaars lessen gegeven, als onderdeel van het 

scholingsprogramma. We stimuleren intervisie en moreel beraad. Hiernaast nemen we deel aan een 

lerend netwerk.  

Trouw zijn aan onze eigen visie. Als basis voor ons kwaliteitsbeleid sluiten we aan bij onze visie, omdat 

kwaliteit leveren integraal onderdeel is van onze manier van werken.  

Vraag staat centraal. ’t Slot sluit haar ontwikkeling aan op de vraag die leeft onder cliënten, toekomstige 

cliënten en naasten, medewerkers en de omgeving. We zorgen voor laagdrempelige lijnen en weten wat 

er speelt bij alle betrokkenen bij ’t Slot. We spelen in op maatschappelijke en demografische 

ontwikkelingen door toekomstbestendig een stabiele basis te kunnen blijven vormen. Hierbij spelen we 

in op een groeiend tekort aan arbeidskrachten in combinatie met een toenemende vergrijzing. 

Aansluiten bij wetgeving, normen en kaders. De ontwikkelingen in de zorg worden gevolgd en vertaald 

naar de praktijk. We kijken hierbij hoe we samen kunnen optrekken met andere zorgorganisaties om 

samen te ontwikkelen. We onderzoeken hoe nieuwe technologische ontwikkelingen de manier van 

werken op een positieve manier kunnen beïnvloeden.  

Cyclisch werken. De uitkomsten van onderzoeken geven richting aan onze ontwikkeling. We willen geen 

open eindjes laten bestaan. Hierbij werken we volgens de PDCA cyclus op alle niveaus in de organisatie.  

Het kwaliteitsplan van 2021 is eind 2021 geëvalueerd en besproken met de Cliëntenraad en onze 

meewerkende teamcoördinatoren. Het nieuwe kwaliteitsplan is besproken met de diverse raden en gaat 

in een volgend jaar ook besproken worden met de nieuw op te richten Aandachtsvelders AdviesRaad 

(AAR, zie 7.3). Voor het kwaliteitsverslag 2021 hebben allerhande zorgmedewerkers en raden input 

aangeleverd. Het concept kwaliteitsverslag wordt voor vaststelling altijd gedeeld en besproken met een 

vertegenwoordiging van cliënten/naasten (cliëntenraad) en (para)medici.  

6.2 Samen werken en leren  
Zorgcentrum ’t Slot maakt deel uit van een lerend netwerk met ander VVT instellingen. Dit lerend 

netwerk is in 2021 doorontwikkeld tot de Zorgalliantie Rivierenland. Hierbij werken we samen aan de 

versterking van de ondersteunende processen. In het netwerk waar Zorgcentrum ’t Slot in participeert, 

nemen verder deel: 

• Wittenbergzorg, Haaften 

• Huis ter Leede, Leerdam 

• Zorgcentrum Anker, Kesteren 
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Op meerdere vlakken is er samenspraak waardoor wij onze kennis en expertise met andere collega’s 

kunnen delen en wederkerig gebruik maken van de kracht van de andere organisaties en daarvan leren.  

 

De kwaliteitsfunctionarissen van de genoemde zorgorganisaties komen geregeld samen en bespreken 

dan onder andere kwaliteitsrapportages, audituitkomsten, kwaliteitsplan en -verslag.  

6.3 Deskundigheidsbevordering 
De praktijkopleider en de opleidingsfunctionaris vervullen een belangrijke rol bij de professionalisering 

van onze collega’s. In de teamdashboards wordt kwartaalmatig weergegeven hoe het staat met het op 

orde zijn van het bekwaamheidspaspoort. Wij gebruiken hiervoor een e-learningsplatform en een 

skillslab voor het in de praktijk aftoetsen van vaardigheden. De medewerkers zijn eigenaar van het 

bijhouden van hun bekwaamheden. Zij hebben zelf inzicht in de geldigheid van hun handelingen. Dit is 

een agendapunt in het jaargesprek. 

Klinische lessen 

In 2021 hebben we verschillende klinische lessen kunnen geven, soms in aangepaste aantallen wegens 

de maatregelen rondom corona. De volgende klinische lessen vonden plaats: 

 

• Team Somatiek (verzorgenden en gastvrouwen) heeft een klinische les ontvangen t.a.v. het 

rapporteren volgens de SOAP-methodiek 

• De wondverpleegkundige gaf de thuiszorg een les over wondbehandeling 

• Een scholing slikken en verslikken voor nieuwe medewerkers. 

• Het keukenteam in geschoold via een e-learning in HACC 

• Klinische les is gegeven over het verzorgen van een nefrostomie.  

• Er is een training gegeven over de invloed van de omgeving op het gedrag van bewoners voor de 

Binnenplaats 

• Leerlingen en net gediplomeerden hebben een klinische les gevolgd over het plaatsen van een 

subcutane verblijfsnaald.  

• Thuiszorgmedewerkers hebben een klinische les gehad over dementie. 

Nascholingen zijn gegeven op de volgende onderwerpen  

 -BHV herhaling en BHV nieuw 

- Verpleegkundigen zijn getoetst in voorbehouden en risicovolle handelingen. 

- Dementiescholing voor gastvrouwen en helpenden 

- Scholing dynamische welbevinden is afgerond door verzorgenden IG en verpleegkundigen 

- er is gestart met de EVV scholing 

- één collega heeft de opleiding GVP behaald.  
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In 2021 volgden vijftien collega’s een zorgopleiding. Dit waren voornamelijk opleidingen tot Helpenden 

plus, Verzorgenden IG en Verpleegkundigen. In het najaar van 2021 startte voor de eerste maal een 

verkort tweejarig zij-instroomtraject tot verzorgende IG, in samenwerking met het Hoornbeeck college.  

6.4 Auditing 
Wij vinden kwaliteit belangrijk. In 2021 zijn wij overgestapt van externe certificeerder en hebben we 

besloten verder te gaan met de ISO 9001: 2015 normen. Wij hebben deze overstap gemaakt om zo meer 

aan te sluiten bij de bedoeling van onze organisatie en te werken aan wat voor de cliënten en 

medewerkers écht belangrijk is. In mei 2021 schreef de ISO auditor: De organisatie vertoont een grote 

mate van zelfinzicht en de auditor heeft er vertrouwen in dat de organisatie in staat is en gemotiveerd is 

om de tekortkomingen op afzienbare termijn op te lossen.  

We kunnen ondertussen melden dat de drie minor-nonconfirmities op het gebied van een ontbrekende 

VOG voor een nieuwe medewerker, onduidelijkheid in de incidentenprocedure en het ontbreken van 

een actuele folder voor twee zorgafdelingen in april 2022 gesloten zijn en we op dit moment geen enkele 

non- confirmity open hebben staan.  

In het voorjaar voerden we een kwaliteitsscan van Waardigheid en Trots over het kwaliteitskader uit. De 

uitkomst werd besproken met een brede vertegenwoordiging van de medewerkers en cliënten. Het 

beeld werd bevestigd dat we de zaken op het gebied van kwaliteit in zicht hebben. Op onderdelen waar 

we nog kunnen verbeteren hebben we de eerste stappen al gezet. We constateerden dat alleen op het 

gebied van informatievoorziening/managementinformatie en zorgtechnologie nog extra inzet nodig is. 

Als kleine zorgorganisatie hebben we die kennis niet in huis. Wij hebben ondersteuning ontvangen vanuit 

‘Waardigheid en Trots op locatie’ op gebied van zorgtechnologie. Dit project, met als doel meer vrijheid 

voor onze bewoners, loopt door in 2022. Op het gebied van informatievoorziening zullen in een later 

stadium nog meer stappen gezet worden. Dan ontwikkelen we ook het teamdashboard door met 

indicatoren die dichter bij medewerkers staan en meer door henzelf beïnvloed kunnen worden.  

6.5 Klachten en vertrouwenspersoon 
Alle mondelinge en schriftelijke uitingen van ontevredenheid zijn naar tevredenheid opgelost door 
medewerkers of leden van het managementteam. Vier cliënten/contactpersonen hebben een 
schriftelijke klacht ingediend via brief of mail. Er is geen officiële klacht ingediend.  
 
Vanuit het verslag van de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon opgesteld 31-12-2021: 
 
De meldingen: 
Er zijn geen meldingen geweest in het kader van mijn functie als klachtenfunctionaris.  
Er is mij een vraag gesteld, die betrekking had op ondersteuning van een medewerker, in het kader van 
mijn functie als vertrouwenspersoon. Het betrof een medewerker, die ondersteuning behoeft 
voornamelijk in de thuissituatie, waardoor de beschikbaarheid voor het werk niet onder druk komt te 
staan. Deze ondersteuning loopt nog (laag frequent) door en is naar tevredenheid van de medewerker 
geboden.  
 
Wanneer er sprake is van een formele klacht, zal ik, desgevraagd, begeleiding bieden, zodat deze 
conform de procedure behandeld zal worden.  
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7. Leiderschap, governance en management 
De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit één Bestuurder. RvB stuurt het managementteam aan, bestaande 

uit twee managers zorg (waarvan 1 belast met de portefeuille kwaliteit)en een projectmanager 

bedrijfsprocessen.   

Per 31 december 2021 bestond het Managementteam uit: 

• Bestuurder, Wilma van Genderen- de Jong 

• Manager zorg, Marjoke Gaasbeek- Kieskamp 

• Manager zorg en kwaliteit, Yvette Verkuil- Wolters 

• Projectmanager bedrijfsprocessen, Martin den Besten.  

7.1 Cliëntenraad 
Collectieve belangenbehartiging 

De bestuurder en de Cliëntenraad (CR) hebben een Medezeggenschapsreglement vastgelegd waarin 

afspraken zijn gemaakt over het betrekken van de Cliëntenraad bij plannen en het goed uit kunnen 

voeren van de taak van de Cliëntenraad. Dit reglement is op 23 september vastgesteld en ondertekend.  

 
Overleg 

De Cliëntenraad vergaderde in 2021 zes maal. De bestuurder was alle vergaderingen aanwezig: fysiek of 

via een beeldverbinding. Als gast waren aanwezig: Yvette Verkuil (zorgmanager) Ibolyka Cicilia 

(vertrouwenspersoon vanuit SKGN). 

Besproken onderwerpen:  

• corona (preventieteam, maatregelen, lockdown, besmettings-graad, personele bezetting, 

financiële consequenties, moreel beraad over wel of niet vaccineren),  

• Wet Zorg en Dwang, domotica,  

• Waardigheid en Trots,  

• De vernieuwde Wet op de Medezeggenschap cliënten Zorginstellingen, de mogelijkheid om 

klachten door een externe instantie te laten behandelen (SKGN), 

• ISO-gecertificeerd kwaliteitsbeleid, Kwaliteitsjaarverslag 2020 en Meerjaren 

Kwaliteitsbeleidsplan 

• Jaarplan 2022, kwaliteit in samenhang met zorgzwaartepakket en financiering door het 

zorgkantoor,   

• Algemene Verordening Gegevensbescherming, rol van het Zorgkantoor,  

• de begroting van ’t Slot voor 2022, bestemmingen voor bijdragen vanuit het Steunfonds,  

• Jaargesprek met de Raad van Toezicht, deelname aan de Heisessie,  

• nieuw registratiesysteem voor het verstrekken van medicatie,  

• activiteiten in het kader van de 50-jarige jubileumviering, kledingprotocol voor 

zorgmedewerkers,  

• Cliënttevredenheidsonderzoek.  

 

Onderwerpen die de werkwijze van de Cliëntenraad vooral zelf betreffen: Hoe brengen we onszelf 

als medezeggenschapsorgaan beter en meer onder de aandacht van de bewoners en hun 

vertegenwoordigers, collectedoelen, inning jaarlijkse bewonersbijdrage voor attenties, het 

attentiebeleid, brochure Cliëntenraad, het Medezeggenschapsreglement, het Huishoudelijk 

reglement voor Cliëntenraad, Verkiezingsreglement, rol van de Cliëntenraad bij de invulling van 

oudejaarsavond. 
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CR Op de kaart gezet 
Om meer kenbaarheid/publiciteit te geven aan doel en werkzaamheden van de Cliëntenraad is er 
afgelopen jaar een full colour brochure uitgegeven. Kandidaatbewoners treffen deze brochure ook aan in 
de introductiemap. De voorzitter heeft in de Heraut de rubriek van de Cliëntenraad verzorgd.  

 

7.2 Ondernemingsraad 
De OR heeft aangegeven welke zaken zijn behandeld hebben in 2021.  

Hieronder staan de punten thema’s  waar we als OR advies/instemming over hebben gegeven en waar 

we over hebben meegedacht.  

- Balans Budget  
- MKSA 
- Nieuwe Arbo dienst 
- Sollicitatie procedure manager zorg 
- Enquête kledingcode 
- Klachtenregeling SKGN  
- Plan van aanpak meerjarenbeleidsvisie 2022-2025 
- Wijziging arbeidscontract 
- Kwaliteitsplan 2021 
- Meedenken rondom coronagerelateerde zaken 

 

7.3 Aandachtsvelders AdviesRaad (AAR) 
De aandacht voor verschillende zorggerelateerde onderwerpen vraagt herijking en structuur. De inspraak 

van medewerkers verloopt momenteel via de managementlijn, er is geen kennis of advieslijn. Hoewel 

alle leden van het Managementteam een verpleegkundige achtergrond hebben, is in 2021 de beslissing 

genomen om te gaan starten met een Aandachtsvelders Advies Raad.  

Kennis en aandacht voor zorggerelateerde onderwerpen komen ten goede aan de zorg en begeleiding 

van onze bewoners en cliënten. Medewerkers hebben inspraak over zorggerelateerde onderwerpen. 

Door middel van aandachtsvelders willen we de kwaliteit verbeteren en borgen dat de aandacht voor 

een onderwerp concreet leidt tot doorontwikkeling van de zorg en de medewerkers.  

De AAR komt tweemaal per jaar samen. Tijdens deze bijeenkomst wordt kennis gedeeld, gevraagd en 

ongevraagd advies gegeven aan het MT over beroepsinhoudelijke aspecten vanuit verpleegkundig en 

verzorgend perspectief. De AAR zal in 2022 van start gaan.  

7.4 Raad van Toezicht 
Binnen Zorgcentrum ’t Slot is sprake van een Raad van Toezicht (RvT) model. Zorgcentrum ’t Slot werkt 

vanuit de Governance Code Zorg.  

Per 31 december 2021 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld: 

• W.C.J. Kooijman, voorzitter 

• N.E. van Bergeijk, secretaris en plaatsvervangend voorzitter 

• J.G. Struijk, penningmeester 

• J.F. Zondag 

 
De RvT heeft 8 reguliere vergaderingen gevoerd met de bestuurder waarvan eenmaal met de accountant 

met betrekking tot de jaarrekening. Daarnaast heeft bestuurder overleg gevoerd met OR, CR en Raad van 

Advies. 
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8. Personeelssamenstelling 
Professionele en liefdevolle verpleging en verzorging, maar ook betrokken medewerkers van de 

activiteitenbegeleiding, het restaurant, de technische dienst, zijn onmisbaar voor de aandacht en zorg 

die iedere cliënt verdient.  

Binnen Zorgcentrum ’t Slot is een gevarieerde groep betrokken medewerkers en vrijwilligers actief. De 

verdeling naar FTE ziet er in 2021 tot en met september als volgt uit: (Het totaal komt hierin uit op 112,2 

FTE) 

 

 

De personele indicatoren zijn ingediend over 2021 bij het Zorginstituut. De uitkomsten hiervan betreffen 

echter alleen de medewerkers die direct betrokken zijn bij de WLZ zorg. Vanuit ‘t Slot leveren wij echter 

ook thuiszorg, dagopvang en maaltijden voor Tafeltje dekje. Ter bepaling van de gedachten: als 

personele indicator richting het Zorginstituut is aangegeven dat wij in 2021 gemiddeld 72,5 FTE 

medewerkers in loondienst hadden met een gemiddelde contractomvang van 0,5 FTE. Hiernaast 4 FTE 

PNIL (personeel niet in loondienst). Dit is logischerwijs minder dan de hierboven genoemde 112 FTE 

waarbij alle diensten zijn meegenomen.  

Zoals aangehaald in het kwaliteitskader, is voldoende bevoegd en bekwaam personeel essentieel. Dit is 

een permanent punt van aandacht en hier zullen wij ook in 2022 vol op inzetten.  De arbeidsmarkt geeft 

echter de nodige uitdagingen. Met name op het niveau van Verzorgenden IG en Verpleegkundigen is er 

schaarste. Om de steeds zwaarder en complexer wordende zorgvragen adequaat te kunnen opvangen, 

blijven wij actief in het werven van personeel op deze kwalificatieniveaus. De CR is tevreden hoe de 

roosterverstoringen als gevolg van ziekteverzuim worden opgelost. 

Door de samenwerking op de secundaire processen in de Zorgalliantie Rivierenland (zie 6.2) verkleinen 

we de kwetsbaarheid van onze relatief kleine zorgorganisatie. Door de gezamenlijkheid heeft het werven 

van theoretisch goed opgeleide professionals op diverse taakgebieden een grotere kans van slagen en 

kunnen we hen een passende contractomvang bieden.   

Figuur 2: Personeel in dienst van ’t Slot in FTE t/m september 2021 
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9. Hulpbronnen, omgeving en context 
9.1 Inrichting van ons pand 

Wij hebben de beschikking over een modern pand met 83 intramurale plaatsen. Dit pand is in eigendom 

van Habion en wordt door ons gehuurd.  

De afdeling Binnenplaats (psychogeriatrie) heeft vijf woonkamers en de cliënten hebben allemaal een 

eigen appartement. Afdeling Binnenplaats heeft ook de beschikking over een binnentuin en er zijn aan 

de huiskamers gekoppelde terrassen, waar in beslotenheid genoten kan worden van buiten. Op afdeling 

Binnenplaats (kleinschalig wonen) koken wij zelf op de huiskamers. De centrale keuken voorziet de 

overige cliënten van onze zorginstelling van maaltijden naar voorkeur.  

Ook de afdelingen Bastion en Citadel (somatiek) hebben beide een huiskamer. Op de somatische 

afdelingen heeft ook iedere cliënt zijn eigen appartement en zijn er enkele appartementen die geschikt 

zijn voor echtparen. Op de afdeling Citadel is ook een terminale zorg kamer beschikbaar.  

9.2 Milieu 
In 2021 hebben de 656 zonnepanelen 92128 Kwh opgewekt. 

Lampen die vervangen moesten worden, werden in 2021 vervangen door ledverlichting. Aan het einde 

van 2022 willen wij alle verlichting vervangen hebben door ledverlichting. 

Op de afdeling Citadel is er een disposable po-systeem geïnstalleerd. Dit systeem is voor het eenmalig 
gebruik van disposables die o.a. gebruikt worden voor afvoer van menselijke uitwerpselen. Dit systeem 
beschermt bewoners en medewerkers tegen mogelijke besmettingen. Volledig biologisch afbreekbare 
po’s, waskommen en urinalen kunnen binnen enkele seconden worden afgevoerd, zonder in contact te 
komen met oppervlakten of machines. Dit resulteert in een veel hygiënischer, veiligere en efficiëntere 
oplossing. Het systeem voldoet aan alle noodzakelijke certificeringen. Het systeem is milieuvriendelijk, 
het werkt zonder chemische middelen en alleen met koud water. 
 
Het onkruid bestrijden we voortaan niet meer met chemische middelen, maar met een onkruidbrander. 

 

9.3 Technologische hulpbronnen 
Op het gebied van technologische hulpbronnen maken wij gebruik van diverse ICT-oplossingen. In 2021 

schaften we digiborden aan. zodat vergaderen via Teams met een groep tot de mogelijkheden behoort. 

Verder maken wij gebruik van de Qwiek.up. De Qwiek.up creëert een audiovisuele beleving voor 

cliënten, waardoor ze meegenomen worden in hun persoonlijke belevingswereld. Ook het gebruik van 

interactieve huisdieren (Robot kat) geeft comfort, gezelschap en plezier.  

In paragraaf 6.4 staat beschreven hoe we werken aan ontwikkeling van onze zorgtechnologie in 

samenhang met de aanschaf van een nieuw telefonie en oproepsysteem.  
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10. Gebruik van informatie 
Door het gebruik van informatiebronnen wordt het leveren, monitoren, managen, samen leren en 

verbeteren van zorg ondersteund. Ook bieden wij informatie aan cliënten en hun naasten, zodat zij goed 

gebruik kunnen maken van de informatiebronnen.  

10.1 Clienttevredenheidsonderzoek 
In de laatste maanden van 2021 hebben we een groot cliënt tevredenheidsonderzoek (CTO) gehouden. 

We gebruikten hierbij de software via QDNA. De eerste zes vragen betroffen bij de intramurale zorg de 

landelijk verplichte vragen, de zogenaamde Totaalscore. Bij de thuiszorg bestond het eerste deel van de 

vragenlijst uit de PREM meting. Vanwege de geringe omvang van onze thuiszorgtak waren wij niet 

verplicht de uitkomsten van de PREM aan te leveren. Hiernaast hebben we meerdere vragen opgenomen 

die zijn afgeleid van eerdere onderzoeken en afgestemd met de Cliëntenraad. De opmerkingen van de 

intramurale respondenten zijn doorgezet via zorgkaartnederland.nl. 

• Cliënten die thuiszorg ontvangen, hebben een papieren vragenlijst ontvangen. Respons 100 % 

• Bewoners Somatiek zijn mondeling bevraagd door o.a. receptiemedewerkers, de antwoorden 

zijn direct ingevoerd in een vragenlijst op een tablet. Respons 80 % 

• Contactpersonen PG zijn benaderd om een digitale vragenlijst in te voeren. Respons 73 % 

Het is heel fijn dat zoveel mensen meegedaan hebben met dit onderzoek. Hierdoor hebben we een goed 

beeld gekregen over de onze zorg en begeleiding en wat we nog kunnen verbeteren. We krijgen 

uiteraard ook tijdens de zorgverlening complimenten en opmerkingen, of tijdens een bespreking met de 

EVV en een behandelaar. Alles wat daar gezegd wordt nemen we serieus en proberen we aan te pakken.  

Uitslag 

De uitkomsten van de eerste zes vragen (landelijk verplichte totaal score) ligt rond het landelijk 

gemiddelde. Het gemiddelde rapportcijfer is bij de Thuiszorg 8,7 bij Somatiek 8,4 en bij de Binnenplaats 

(PG) 8,2.  

Het aantal mensen dat de stukjes van de Cliëntenraad in de Heraut leest, blijkt relatief laag te liggen. We 

gaan kijken wat we hieraan kunnen verbeteren, waarbij ook gekeken wordt of de verspreiding van de 

Heraut momenteel optimaal is. Een ander punt dat opviel is dat de aangeboden activiteiten niet altijd 

aansluiten bij waar behoefte aan is.  

Met name de opmerkingen die deelnemers konden geven, zijn interessant en geven stof tot bespreking 

en verandering. Het is voor sommige contactpersonen op de Binnenplaats lastig om een goed beeld te 

hebben van wat er allemaal op de afdeling plaatsvindt. Enkele mensen op de somatiekafdelingen geven 

aan dat ze denken dat de medewerkers hun levensloop niet kennen. Sommige cliënten in de thuiszorg 

zouden graag zien dat er meer tijd voor hen is.  

Werken volgens de richtlijnen van privacy, AVG en informatiebeveiliging is een belangrijk onderdeel van 

de dagelijkse gang van zaken. Omdat wij steeds meer afhankelijk worden van ICT is het inrichten van ICT-

continuïteit een belangrijk onderdeel. In de afgelopen jaren hebben wij met behulp van een ICT-auditor 

een Nen7510-audit laten uitvoeren en aan de hand van een ICT-calamiteitentest. Ons ICT-

continuïteitsplan is geactualiseerd en de nodige continuïteits- en beveiligingsmaatregelen zijn 

doorgevoerd. Daarnaast zijn een AVG-coördinator en functionaris gegevensbescherming actief die 

worden ingezet ter toetsing en het bespreken van dilemma’s rondom privacy. Het aandacht besteden 

aan bewustwording rondom privacy items heeft in 2021 plaatsgevonden door middel van 

informatieposters en een quiz voor medewerkers tijdens de teamoverleggen.   
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11. Ter afsluiting 

Samenvattend wil ik vaststellen dat kwaliteit leeft binnen ’t Slot. Op elke afdeling en op elk niveau. 

Kwaliteit komt er niet bij, kwaliteit is onderdeel van al ons werk. Dit kwaliteitsverslag is daar een 

weergave van. Tegelijkertijd is het ook een weergave van onze Passie voor mensen en zorg, één van 

onze kernwaarden.   

We zijn ons ervan bewust dat we een grote verantwoordelijkheid dragen in de uitvoering van ons 

werk en daarom is er ook serieus werk gemaakt van dit verslag.  

Het feit dat kwaliteit en kwaliteitsdenken leven in de organisatie, geeft vertrouwen voor de 

toekomst.  

Namens het Managementteam Zorgcentrum ’t Slot, 

Wilma van Genderen – de Jong  

Bestuurder 

juni 2022 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Bijlagen 
1) Analyse Wet zorg en dwang, eerste helft 2021 

2) Analyse Wet zorg en dwang, tweede helft 2021 
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Bijlage 1Wzd analyse zorgcentrum ’t Slot, 1e helft 2021 
 

1. Aantal unieke cliënten op wie de vorm van onvrijwillige zorg is toegepast 
 

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het aantal bewoners met een vorm van onvrijwillige vorm langzaam 

is toegenomen gedurende het eerste half jaar van 2021. De duiding van deze cijfers is echter dat er in 

januari en februari trainingen aan alle EVV van ’t Slot zijn gegeven en het Wzd beleid is 

geïmplementeerd. Hierdoor is in de loop der maanden met behulp van psychologen en de Specialist 

Ouderengeneeskunde de daadwerkelijk invoering in het Elektronisch Zorgdossier gerealiseerd.  

Het aantal cliënten dat onvrijwillige zorg ontving moet worden afgezet tegen het totaal aantal cliënten 

van de PG afdeling de Binnenplaats. Het aantal beschikbare appartementen is 35. Door de corona crisis 

zijn in december 2020 veel bewoners ons ontvallen. Het heeft enkele maanden geduurd voordat de 

afdeling weer volledig bezet was met 35 bewoners.  

2. De vorm van de onvrijwillige zorg.  
Vorm onvrijwillige 
zorg 

Aantal maal 
voorkomend 

Toelichting 

Medicatie verdekt 
toedienen 

1 Dit betreft een bewoner waarbij het roepgedrag een negatieve 
invloed heeft op de overige bewoners. Ondanks extern ingehuurde 
Video interventie is het niet gelukt om dit gedrag blijvend te 
beinvloeden waardoor medicatie nodig is.  
Deze handeling is per abuis tweemaal ingevoerd in het ECD bij 
dezelfde bewoner.  

Onvrijwillig korte 
bedrust in de middag 

1 Deze bewoner heeft medische redenen waardoor de urinelozing 
alleen plaatsvindt in liggende houding. Tegelijk hecht bewoner aan 
zitplaats in de huiskamer, wanneer zij na de middaglunch 
hiervandaan wordt gehaald toont zij verbaal verzet.  

Autogordel in rolstoel 2 Beide bewoners zijn bij ons opgenomen met een gordel vanuit een 
externe zorglocatie. Met beide bewoners is een individueel 
afbouwtraject ingezet om deze gordel achterwege te kunnen 
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Vorm onvrijwillige 
zorg 

Aantal maal 
voorkomend 

Toelichting 

laten. Er is geen verzet tegen de gordel, maar omdat het een 
beperking van de bewegingsvrijheid betreft toch als onvrijwillige 
zorg geclassificeerd en behandeld.   

 

3. Stijgingen of dalingen in de toepassing van onvrijwillige zorg ten opzichte van de 

voorgaande analyse 
De vorige Wzd analyse is onderdeel van het kwaliteitsverslag van ‘t Slot over jaar 2020. Hierin is te lezen 

dat er vier bewoners waren waarbij onvrijwillige zorg werd toegepast. De toegepaste onvrijwillige zorg in 

2020 betrof andere bewoners en andere vormen van onvrijwillige zorg.  

4. Verslag voortgang implementatie Wzd in eerste helft 2021.  
In de eerste maanden hebben alle EVVers van zorgcentrum ‘tSlot een e learning gevolgd over de Wzd en 

een training ontvangen over de Wet zorg en dwang. De uitgangspunten van de wet zijn besproken 

evenals het stappenplan, casusbespreking heeft plaatsgevonden en er is geoefend met registratie in het 

ECD, pluriform van Adapcare. Hiernaast heeft de Cliëntenraad akkoord gegeven op het Wzd beleid en is 

er kennisgemaakt met de cliëntvertrouwenspersoon WZD die ons is toegewezen.  

Alle contactpersonen van bewoners van de PG afdeling hebben een informatie brochure ontvangen over 

de WZD en nieuwe bewoners ontvangen deze brochure voor inhuizing.  

Op 23 maart en 22 juni hebben er multi disciplinaire bijeenkomsten plaatsgevonden in ’t Slot. Tijdens 

deze besprekingen waren aanwezig:  

Twee extern ingehuurde WZD functionarissen (een Specialist Ouderengeneeskunde en een GZ 

psycholoog via Brabantzorg), twee psychologen (een GZ psycholoog en een basispsycholoog), specialist 

ouderengeneeskunde, ergotherapeut als extern deskundige (indien betrokkenheid bij bewoner dan nog 

extra ergotherapeut) verzorgende IG in opleiding tot Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie, de 

betrokken EVVers (verpleegkundigen en verzorgenden), manager zorg en kwaliteit (verpleegkundige en 

MA health care en social work).  

’t Slot heeft gekozen voor een driemaandelijkse groot multi disciplinair overleg waarbij alle bewoners 

waarbij onvrijwillige zorg wordt gegeven -of wordt getwijfeld of er sprake is van onvrijwillige zorg-  zijn 

besproken. De Specialist Ouderengeneeskunde heeft van elke bespreking een verslag opgetekend in het 

dossier van de besproken bewoner. Naasten van de bewoners worden voorafgaand aan de bespreking 

om hun visie gevraagd en hebben de gelegenheid om fysiek of via Teams verbonden te zijn met de 

bespreking.  

Bij meerdere bewoners zijn interventies in gang gezet om de onvrijwillige zorg af te bouwen. Dit met 

wisselend resultaat.  

Het proces van implementatie van de Wzd is nog niet afgerond. We leren elke bijeenkomst van de 

inzichten die gedeeld worden en van elkaar. Er is al veel meer bewustwording op gang gekomen 

waardoor bijvoorbeeld niet alle bewoners meer standaard een bewegingssensor gebruiken.  
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Bijlage 2. Wzd analyse zorgcentrum ’t Slot, 2e helft 2021 
 

1. Aantal unieke cliënten op wie de vorm van onvrijwillige zorg is toegepast 
 

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het aantal bewoners met een vorm van onvrijwillige zorg stabiel is 

gebleven op een aantal van vier cliënten. Op de driemaandelijkse multi-disciplinaire 

bewonersbesprekingen over onvrijwillige zorg, waar ook de WZD functionarissen aanwezig waren zijn 

deze cliënten besproken en is overleg geweest of afbouw mogelijk was.  

Bij het analyseren is gebleken dat het Elektronisch Cliënten dossier de bewoners die overleden zijn op 

inactief zet en dus ook uit de registratie onvrijwillige zorg. Een bewoner die in 2022 is overleden is op 

deze wijze niet opgenomen in het bovenstaande overzicht. Het totale aantal komt dan op vijf. Wij gaan 

onderzoeken op welke wijze we dit kunnen veranderen.  

Het aantal cliënten dat onvrijwillige zorg ontving moet worden afgezet tegen het totaal aantal cliënten 

van de PG afdeling de Binnenplaats. Het aantal beschikbare appartementen is 35. Bij 5/35= 14,3%  van 

de bewoners is dus sprake van onvrijwillige zorg.  

2. De vorm van de onvrijwillige zorg.  
Vorm onvrijwillige zorg Aantal maal 

voorkomend 
Toelichting 

Onvrijwillig korte bedrust in 
de middag 

1 Deze bewoner heeft medische redenen waardoor de 
urinelozing alleen plaatsvindt in liggende houding. Tegelijk 
hecht bewoner aan zitplaats in de huiskamer, wanneer zij na 
de middaglunch hiervandaan wordt gehaald toont zij verbaal 
verzet.  

Medicatie buiten de richtlijn 1 Bewoner die bij opname medicatie gebruikte buiten de 
richtlijn. Is geprobeerd af te bouwen. Dosering is verminderd, 
maar bij teveel afbouw kwam voor bewoner beschadigend 
gedrag terug. Er is geen sprake van verzet. 

Medicatie verdekt 
toedienen 

1 Dit betreft een bewoner waarbij het roepgedrag een 
negatieve invloed heeft op de overige bewoners. Ondanks 
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Vorm onvrijwillige zorg Aantal maal 
voorkomend 

Toelichting 

extern ingehuurde Video interventie is het niet gelukt om dit 
gedrag blijvend te beïnvloeden waardoor medicatie nodig is.  

Beperking in de vrijheid het 
eigen leven in te richten 

1 Bij dezelfde bewoner wordt bij de ADL verzorging dwang 
toegepast omdat dit nodig is om ernstig nadeel te 
voorkomen.  

Autogordel in rolstoel 2 Beide bewoners zijn bij ons opgenomen met een gordel 
vanuit een externe zorglocatie. Met beide bewoners is een 
individueel afbouwtraject bezig om deze gordel achterwege 
te kunnen laten, tot nu toe alleen bij een bewoner losse 
gordel verantwoord mogelijk tijdens etenstijden. Er is geen 
verzet tegen de gordels, maar omdat het een beperking van 
de bewegingsvrijheid betreft toch als onvrijwillige zorg 
geclassificeerd en behandeld.   

 

3. Stijgingen of dalingen in de toepassing van onvrijwillige zorg ten opzichte van de 

voorgaande analyse 
In juni 2021 wat het % bewoners met onvrijwillige zorg 4/35= 11,4 %. Dit percentage is eind 2021 14,3 %. 

Verschil wordt verklaard door de toegenomen kennis van de richtlijn ‘passend gebruik psychofarmaca 

voor probleemgedrag bij mensen met dementie waardoor de medicatie buiten de richtlijn nu ook is 

opgenomen als onvrijwillige zorg.  

4. Verslag voortgang implementatie Wzd in tweede helft 2021.  
In de tweede helft van 2021 hebben twee multidisciplinaire bijeenkomsten plaatsgevonden op 5 oktober 

en 14 december. Tijdens deze besprekingen waren aanwezig:  

• Twee extern ingehuurde WZD functionarissen (een Specialist Ouderengeneeskunde en een GZ 

psycholoog via Brabantzorg), 

• Twee psychologen (een GZ psycholoog en een basispsycholoog) 

• Specialist ouderengeneeskunde en een basisarts 

• Ergotherapeut als extern deskundige (indien betrokkenheid bij bewoner dan nog extra 

ergotherapeut)  

• Verzorgende IG tevens Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) 

• Betrokken EVVers (verpleegkundigen en verzorgenden) 

• Manager zorg en kwaliteit (verpleegkundige en MA health care en social work).  

’t Slot heeft gekozen voor een driemaandelijkse groot multidisciplinair overleg waarbij alle bewoners 

waarbij onvrijwillige zorg wordt gegeven -of wordt getwijfeld of er sprake is van onvrijwillige zorg-  zijn 

besproken. De Specialist Ouderengeneeskunde heeft van elke bespreking een verslag opgetekend in het 

dossier van de besproken bewoner. Naasten van de bewoners worden voorafgaand aan de bespreking 

om hun visie gevraagd en hebben de gelegenheid om fysiek of via Teams verbonden te zijn met de 

bespreking.  

Bij meerdere bewoners zijn interventies in gang gezet om de onvrijwillige zorg af te bouwen. Dit met 

wisselend resultaat.  

De cliënt vertrouwenspersoon (CVP) WZD die ons vanuit het zorgkantoor is toegewezen heeft te kennen 

gegeven te stoppen als CVP per jan 2022. Via Zorgbalans zal ons een nieuwe CVP WZD worden 

toegewezen.  
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Nadat eerst de kwantiatieve aanlevering van onze WZD cijfers naar IGJ in december 202technisch niet 

gelukt was door een aanleverfout in de software is deze aanlevering in  

5. Reflecteren en leren 
Het proces van implementatie van de Wzd is nog niet afgerond. We leren elke bijeenkomst van de 

inzichten die gedeeld worden en van elkaar. Er is al veel meer bewustwording op gang gekomen 

waardoor bijvoorbeeld niet alle bewoners meer standaard een bewegingssensor gebruiken.  

In de tweede helft van 2021 zijn de adviezen vanuit de WZD audit besproken.  

Op de bijeenkomst van 14 december is het WZD beleid geëvalueerd met alle betrokkenen tijdens de 

multidisciplinaire bijeenkomst.  

De leer en ontwikkelpunten zijn: 

➢ Er is herhaling van kennis nodig bij de EVV.  

➢ Het bewustzijn over wat onvrijwillige zorg is willen we breder bekend maken dan alleen EVV. 

Ook bijvoorbeeld helpenden en gastvrouwen hebben bewustzijn nodig.  

➢ Op de afdeling somatiek worden meer bewoners met ZZP 5 opgenomen en dat is waarschijnlijk 

ook de trend voor komende jaren. We hebben onvoldoende afspraken over hoe om te gaan met 

onvrijwillige zorg op de afdeling somatiek.  

➢ We willen graag een duidelijke lijn afspreken over de inbreng van de familie rondom inzet 

onvrijwillige zorg. Nu loop dit vooral via de EVV en als het een medisch punt betreft, via de arts. 

Hoe kunnen we hen structureel betrekken bij stap 0 (overleg tussen EVV en/of arts/ psycholoog) 

en de multidisciplinaire bespreking? 

➢ Er is meer rapportage nodig vanuit de Fysiotherapeuten over hun bevindingen. Bijvoorbeeld 

rondom het valrisico bij afbouw gordel.  

➢ De inzet van leef cirkels gaat de standaard dichte deur vervangen. Er is een multidisciplinaire 

werkgroep (ook afvaardiging Cliëntenraad) die meedenkt bij de opstart van leef cirkels en 

overige domotica op de Binnenplaats. De uitvoering hiervan is niet op korte termijn te 

verwachten.   

➢ We bestendigen de lijn om bij bewoners die geen verzet tonen tegen de gesloten deur niet 

standaard het stappenplan te volgen. Dit omdat er geen alternatief is en we werken aan 

verandering.  

6. Verbeteren 
Naar aanleiding van de genoemde reflectie en leerpunten zetten wij in 2022 in op  

Doel  Actie  Wanneer  

Kennis opfrissen bij EVV PG 
en mogelijk EVV somatiek 

Op WZD bijeenkomst in juni 
2022 samen opdrachten gaan 
maken via de 
https://www.wzdwijzer.nl/ 

28 juni 2022 

Alle medewerkers hebben 
kennis van onvrijwillige zorg 

Onderzoeken of e learnings 
opengesteld kunnen worden 
voor medewerkers zonder 
account in ons 
leermanagementsysteem TCG 

Zomer 2022, na verlof 
opleidingsfunctionaris.  

Gebruik van stappenplan 
onvrijwillige zorg ook op 
somatiek, indien nodig.  

Uitnodigen EVV somatiek met 
PG bewoners voor bijeenkomst 
28 juni 2022.  
Verdere implementatie via 
project dementiezorg 
 

Voorjaar 2022 
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Familie bewoners laten 
deelnemen aan MD 
bespreking onvrijwillige zorg 
via aanwezigheid of teams.  

Plannen van bijeenkomsten in 
bibliotheek waar digibord is.  
Onderzoeken waar behoefte aan 
deelname en mogelijkheden tot 
deelname ligt bij betrokken 
families 

Najaar 2022 

Fysiotherapeuten moeten 
rapporteren in ECD over 
bevindingen en voortgang 
behandeling 

Opnieuw gesprek leidinggevende 
fysiotherapeuten.  
Technische randvoorwaarden 
creëren mogelijkheid rapportage 
FT 

Januari 2022 
 
 
Februari 2022 

Gebruik van leef cirkels 
zodat standaard gesloten 
deur tot verleden behoort.  

Zie projectplan met 
projectgroep.  

Project loopt met 
ondersteuning van 
Waardigheid en Trots 
op Locatie.  

 

 


