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1. Profiel van de organisatie 
1.1. Structuur van het concern 

Zorgcentrum St. Barbara is in 2019 geëxploiteerd vanuit de ondernemingsvorm van een Besloten 

Vennootschap. Enig aandeelhouder van Zorgcentrum St. Barbara BV is St. Barbara BV. De directie 

van het Zorgcentrum wordt gevoerd door mevrouw M.J.W. Kolvenbach-van Zon.  

St. Barbara heeft een cliëntenraad en probeert door middel van periodieke cliënttevreden-

heidsonderzoeken de visie en werkwijze waar nodig bij te stellen en knelpunten in de organisatie 

te minimaliseren.  

Er vinden naast de teamoverleggen ook periodiek medewerkersbijeenkomsten plaats waarin alle 

relevante instellingszaken besproken worden. Daarnaast vindt via mailings waar nodig ook een 

tussentijdse informatie-uitwisseling plaats. Elke drie jaar wordt een medewerkers-

tevredenheidsonderzoek uitgevoerd door KIWA-Carity. Begin 2020 staat het eerstvolgende 

onderzoek gepland. 

 

 

 

1.2 Overleg met Zorgverzekeraars en Zorgkantoor in 2019 

Het overleg met het Zorgkantoor Nijmegen, dat voor St. Barbara verantwoordelijk is voor de 

langdurige (intramurale) zorg, verliep in 2019 opnieuw uitstekend. In 2018 was al besloten om een 

WLZ-inkoopovereenkomst voor de periode 2018-2020 af te sluiten om daarmee meerjarig 

zekerheid over de omvang van de zorgplaatsen te geven. Onderwerp van het periodieke overleg 

was in het bijzonder het toegekende extra budget voor waardigheid en trots op locatie en het 

realiseren van kwaliteit op basis van het landelijke kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De 

voorstellen voor de besteding ervan werden goedgekeurd door het zorgkantoor 

  1.3 Invulling zorgplaatsen 

Eind 2019 werd aan 26 bewoners (en 3 bewoners op basis van scheiden wonen en zorg cq. VPT) 

de navolgende zorg geboden: 
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• ZZP 3:  0 bewoners;  

• ZZP 4:  3 bewoners; 

• ZZP 5:  6 bewoners (zonder behandeling); 

• ZZP 6:  4 bewoners; 

• ZZP 5: 13 bewoners (met behandeling BOPZ). 

 

De bewoners met een ZZP 5 indicatie met behandeling kregen hun zorg binnen de kleinschalige 

woonvorm De Wending, welke op de 1e  verdieping van St. Barbara is gesitueerd.  

 

Voor de dagverzorging, vallend onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de 

gemeente West Maas en Waal verantwoordelijk. Van de dagverzorging maakten in 2019 ruim 20 

cliënten (wisselend per dag en week) gebruik gedurende 3.615 dagdelen. Gemiddeld werd er door 

deze cliënten meer dagdelen per week gebruik gemaakt van de dagverzorging. Enkele deelnemers 

aan de dagverzorging hebben een plaats op de wachtlijst van St. Barbara en maken gebruik van de 

dagverzorging als een vorm van overbruggingszorg. 

 

2. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 
2.1     Zorgbrede Governance Code 

De Zorgbrede Governance Code werd in 2019 door St. Barbara nageleefd, hetgeen wil zeggen: 

een transparante directie- en toezichtstructuur en een overzichtelijke bedrijfsvoering als 

zorginstelling die in de regio Maas en Waal aan verzekerden zorg levert op basis van de WLZ, 

ZVW en WMO. Om tijdig een actualisatie van deze regelgeving door te voeren is de bestaande 

code geëvalueerd en is een nieuwe uitwerking ervan besproken in de Raad van Toezicht en 

vastgelegd in een nieuwe Governancecode voor St. Barbara 

 

2.2         Zorgbeleid in 2019 

 

Bevorderen deskundigheid personeel 

In de paragraaf over het personeelsbeleid wordt uitvoerig toegelicht welke scholing in 2019 heeft 

plaats gevonden. Maar de deskundigheid van het personeel wordt ook bevorderd door met hen in 

gesprek te gaan over ieders eigen carrièretraject door middel van persoonlijke 

ontwikkelingsgesprekken en daaruit voortvloeiende persoonlijke ontwikkelingsplannen. Deze 

POP-POG-gesprekken hebben in 2019 met elke medewerker plaats gevonden. De resultaten 

daarvan zullen met name in de eerstkomende jaren zichtbare resultaten op gaan leveren.  

 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van het ZorgInstituut Nederland dat in 2017 als een nieuw 

beleidskader vanuit het Ministerie van VWS werd gepresenteerd heeft veel nieuwe ontwikkelingen 

gestimuleerd. Instellingen werd gevraagd om op basis van dit kader heel specifieke 

verbeterplannen op te stellen en voor eind 2020 daadwerkelijk uit te voeren. Door St. Barbara is 

hiervoor een Kwaliteitsplan 2018-2020 opgesteld, per jaar vertaald in een concreet Kwaliteitsplan 

voor elk jaar afzonderlijk. Eind 2019 werd een nieuw meerjarig beleidskader voor de periode 

2020-2022 opgesteld dat opnieuw de basis vormt voor de jaarlijkse kwaliteitsplannen. 

 
2.3          Beheersing van de bedrijfsrisico’s 

Om de belangrijkste (bedrijfs)risico’s te beheersen maakt St. Barbara gebruik van een groot aantal 

instrumenten. Op hoofdlijnen zijn dit de navolgende instrumenten: 

Ten aanzien van de cliëntenrisico’s: 
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• MIC (Melding Incidenten Cliënten); 

• Regionale Klachtencommissie; 

• MDO (multidisciplinair overleg); 

• Periodieke cliënttevredenheidsonderzoeken; 

• Regionaal vastgesteld medicatieformulier; 

• Overleg met de cliëntenraad (signaleringsrol); 

• Farmaceutisch kwaliteitssysteem en periodiek overleg met de apotheker. 

 

Ten aanzien van de medewerkers: 

• MIM (Meldingen Incidenten Medewerkers);  

• Aangestelde vertrouwenspersoon voor de medewerkers; 

• Periodiek medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

 

Ten aanzien van de bedrijfsvoering: 

• Financiële monitoring per kwartaal; 

• Interne controles en audits van de administratieve organisatie; 

• Controles van de brandweer en het waterleidingbedrijf (i.v.m. legionella); 

• Materiële controles door het Zorgkantoor; 

• Een interne PDCA-werkwijze voor het financiële beleid. 

 

De Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle voor de productieregistratie 

en de facturering van de zorguren, kort gezegd de kaderregeling AO/IC, is door de accountant 

vastgelegd in een regeling voor de administratieve organisatie, een controlematrix en een intern 

controleplan.  

    

 

3. Beleid, inspanningen en prestaties 
3.1 Missie en visie, leiderschap en governance in St. Barbara 

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg vraagt van zorginstellingen om hun leiderschapsstijl en 

governance vast te leggen in een eigen document. 

Uit alle leiderschapsstijlen die de zorgsector kent, én gelet op de omvang van de organisatie, heeft 

St. Barbara duidelijk gekozen voor een faciliterende (dienende) en situationeel gebonden 

leiderschapsstijl. Door de eigendomsvorm is de directiefunctie niet periodiek wisselend ingevuld 

maar bestrijkt deze een lange periode waarin de continuïteit van de bedrijfsvoering en een 

prettige werksfeer voor de medewerkers van doorslaggevende betekenis zijn. 

 

Meer dan de functieomschrijving zelf is de daadwerkelijke manier van leidinggeven 

doorslaggevend. Periodiek worden door de directie coachingsgesprekken gevoerd met de eigen 

leidinggevenden en wordt er deelgenomen aan een lerend netwerk van directieleden uit collega-

zorginstellingen in de regio. De directie en leidinggevenden werken binnen St. Barbara vanuit 

dezelfde managementstijl. 

 

Voor de medische zorg binnen de instelling is een specialist ouderengeneeskunde 

eindverantwoordelijk. Met de Zorggroep Maas en Waal is daartoe een 

samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Omdat het gezien de omvang van de instelling niet voor 

de hand ligt om aan de geneeskundige een directietaak toe te wijzen vindt er periodiek 

(structureel) onderling overleg plaats en worden de gegeven aanbevelingen uitgevoerd. 

 

Voor St. Barbara is een zorgvisie opgesteld die leidend is voor iedere medewerker, inclusief de 

directie, waar het gaat om het uitdragen van de kernwaarden van de organisatie. Deze zorgvisie 
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komt samen in de wijze waarop de dagelijkse zorg aan de bewoners wordt georganiseerd en 

uitgevoerd: laagdrempelig in alle contacten die daarvoor nodig zijn, zorginhoudelijk én 

organisatorisch.  

 

De missie van Zorgcentrum St. Barbara 

De missie die Zorgcentrum St. Barbara centraal stelt is die van een open zorgcentrum, een groot 

‘bijna thuis’ in Dreumel dat heel veel verbindingen tot stand brengt. Verbindingen tussen cliënten 

en verzorgers, tussen jongere en oudere inwoners, tussen professionals en vrijwilligers, tussen 

cliënten van het zorgcentrum en het verenigingsleven in Dreumel. St. Barbara wil de (zorg)spil zijn 

in Dreumel, uitdagend naar iedereen die samenleven en zorgen voor elkaar een groot hart 

toedraagt. St. Barbara is de professionele zorgpartner voor Dreumel en de omliggende 

dorpskernen.  

 

De medewerkers hebben een belangrijke taak in het organiseren van de zorg, de 

verantwoordelijkheid en bevoegdheid hiervoor ligt zo laag mogelijk in de organisatie. De 

individuele zorgplannen worden in overleg en samenspraak met de cliënt opgemaakt door de 

(wijk)verpleegkundige. Ook de uitvoerende zorgmedewerkers worden hierbij betrokken en 

hebben een belangrijke signalerende functie. In het meerjarig beleidskader 2020-2022 is deze 

missie en visie vertaald in drie kernwoorden: Vertrouwen, Verbinden en Vakbekwaam. 

 

De zorgvisie van Zorgcentrum St. Barbara 

De zorgvisie van St. Barbara vertaalt zich het beste in de directe aanpak van onze zorg:  

o De dagelijkse beleving van onze cliënten staat centraal, afwisseling, nieuwe ervaringen, 

informele contacten met andere cliënten en gasten in het zorgcentrum; Onze cliënt, thuis en 

in het zorgcentrum, is de spil waar het zorgteam om draait; 

o De zorg wordt gegeven op de momenten die met de cliënten zijn afgesproken; 

o Cliënten nemen actief deel aan leuke activiteiten in huis, maar ook daarbuiten; 

o Om continuïteit in onze zorg te kunnen bieden, ook bij complexere zorgvragen en 

zorgsituaties, wordt er samengewerkt met instellingen die over specifieke deskundigheid 

beschikken, zoals voor medisch-technische verpleegkundige handelingen met ZZG Zorggroep, 

Buurtzorg en ZMW;  

o Privacy en een zorgvuldige bejegening staan voorop, medewerkers werken vanuit een 

empathische, invoelende opstelling, een holistisch mensbeeld; 

o Naast zorg staat in St. Barbara het dagelijks welzijn van de cliënten centraal, zowel door wat 

we voor hen doen als hoe we ons werk doen, mét passie. Als de cliënten deze passie niet 

ervaren doen we iets niet goed is onze overtuiging. 

 

In de communicatie van St. Barbara wordt deze visie en missie als volgt samengevat: St. Barbara 

is het centrale zorgpunt voor Dreumel en de omliggende dorpskernen, St. Barbara is ’the 

place to be’ voor zorg op maat! 

 

3.2  Resultaten op basis van het Jaarplan 2019 

Het digitaal zorgdossier (Elektronisch Cliënt Dossier) 

Het digitale zorgplan werd interactief gemaakt door een module cliëntportaal toe te voegen. 

Hierdoor kan de familie/mantelzorger het zorgdossier en andere cliëntgegevens thuis inzien. De 

resultaten zijn heel positief, het vergroot de betrokkenheid van de mantelzorgers en de eigen 

inbreng van de bewoners. Voor de thuiszorgcliënten wordt dit cliëntportaal begin 2020 ook 

ingevoerd, het geheugenteam draaide er eind 2019 al proef mee.  
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Mondzorg 

Voor de mondzorg werd voor afdeling De Wending in 2019 samengewerkt met Mondzorg 

Dreumel. In verband met de AVG is hiervoor toestemming van de mantelzorgers gevraagd. Voor 

het personeel heeft er een bijscholing plaats gevonden en is er een ander poetsprotocol 

ingevoerd. Conform onze kwaliteitsprocedures is na verloop van tijd een interne audit afgenomen. 

De mondzorg is ook opgenomen in het zorgplan en de ADLlijst, als doel opgenomen in alle ECD’s 

zodat hierover ook gerapporteerd kan worden. Met de tandarts zijn afspraken gemaakt voor 

periodieke behandelingen en overleg. 

 

Waardigheid en Trots in de zorg: Meer tijd beschikbaar voor de cliënt 

De Minister van VWS stelt structureel extra middelen beschikbaar voor kwaliteitsverbetering, in 

te zetten voor een zinvolle daginvulling voor bewoners en het versterken van de deskundigheid 

van het personeel. Met behulp van het beschikbare budget werd het project dagbesteding in 2016 

opgestart en gedurende meerdere jaren verder uitgebouwd naar een vol-wekelijks programma 

waaraan alle bewoners uit het zorgcentrum deel kunnen nemen.  

Bestuurstafel Rivierenland 

In 2019 werd veel energie gestoken in het regionale actieprogramma “Waard om voor te werken!”, 

eind 2018 afgetrapt met een visiebijeenkomst om erachter te komen of de visies van de V&V-

organisaties Rivierenland voldoende overeenkomen om regionaal samen te werken. Het 

actieprogramma werd in 2019 uitgevoerd onder leiding van bestuurlijke kartrekkers.  

 

Lerend Netwerk 

Samengewerkt werd in een regionaal Lerend Netwerk, ingesteld in 2018 op basis van een door 

het Zorginstituut Nederland vastgesteld Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Doel is het in 

samenwerking invulling geven aan een dynamisch ontwikkelproces van samen leren en verbeteren 

van de deelnemende organisaties. Dit betekent: 

o Het actief onderling uitwisselen van kennis en methodes voor het verbeteren van de kwaliteit 

van de zorgverleners. 

o Het beschikbaar stellen van tijd en ruimte voor personeel om mee te lopen in elkaars 

instellingen. 

o Het optimaliseren van opleidingsmogelijkheden en kennisborging. 

o Het opstellen van vitaliteitsplannen t.b.v. het personeel. 

In 2019 waren een drietal werkgroepen actief die gezamenlijk werkten aan de interne regeling 

voor de Wet Zorg en Dwang, de invulling van de functie geestelijke verzorging en muziektherapie, 

toepassing van nieuwe domotica technologie en logistiek. 

 
Geheugenteam in samenwerking met ZZG 

In 2016 is in samenwerking met ZZG Zorggroep een geheugenteam gestart voor de thuiszorg in 

de vier dorpskernen Dreumel, Wamel, Alphen en Maasbommel. Verzorgenden en 

verpleegkundigen van beide instellingen werken samen in één zelfsturend zorgteam waarin de 

taken, onder meer door sterrollen te verdelen, onderling worden ingevuld. Het team draagt zorg 

voor een gegarandeerde 24-uurszorg. Voor dat laatste onderdeel wordt samengewerkt met 

ZMW. De samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd en voor een jaar verlengd, opnieuw voor 

2020. In september 2019 werd het werkgebied uitgebreid met de dorpskern Beneden Leeuwen. 

 
Medicheck 

MediCheck is een digitaal platform dat het toedienproces van a tot z vastlegt voor alle 

zorgpartners in de medicatieketen. Doordat de verschillende partijen in dezelfde digitale omgeving 

werken vindt er geen versnippering van informatie meer plaats en worden de papieren 

toedienlijsten vaarwel gezegd. MediCheck is ontwikkeld voor instanties zoals Zorgcentrum St. 
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Barbara met als doel om medicatiefouten te verminderen en het toedienen van de medicatie 

elektronisch vast te leggen, inclusief een dubbele controle voor de risicovolle medicatie.  

 

3.3     Kwaliteitsbeleid  

3.3.1  Zorgkaart Nederland 

Er werden door cliënten en mantelzorgers regelmatig referenties gegeven via de website 

Zorgkaart Nederland. Deze beoordelingen worden als onafhankelijk beschouwd en geven inzicht 

in de diverse bevindingen van onze cliënten. In onderstaande “Printscreen” uit de website van 

Zorgkaart Nederland wordt St. Barbara in 2019 op een positieve manier beoordeeld: 

 

 
 

Uit deze beoordelingen blijkt dat St. Barbara zich goed kan meten met de collega’s in het hele 

land. Om cliënten te stimuleren om gebruik te maken van de waardering via de Zorgkaart 

Nederland is een eigen informatieve brochure uitgebracht. Met één citaat uit deze beoordelingen 

in 2019 kunnen alle andere beoordelingen worden samengevat: “In het verzorgingshuis St Barbara 

heeft mijn moeder een fijne periode gehad in de opvang van haar dementie. De omgang met de 

verpleging was respectvol, teder en vol liefde. Er was persoonlijke aandacht ondanks de soms wel 

drukte in een verzorgingshuis. Ook vrijwilligers die aanwezig zijn maken het dagritme en contact 

plezierig voor mijn moeder. De gehele verzorging verdienen een dikke pluim.” 

 

             3.3.2  Clienttevredenheidsonderzoek in het zorgcentrum zelf 

Er is ook in het zorgcentrum zelf een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen in maart 2019 

met behulp van CareRate. De cliënten op de afdeling somatiek zijn face-to-face geïnterviewd door 

een medewerker van CareRate. Voor de cliënten van de afdeling PG heeft de 

cliëntvertegenwoordiger via een link de vragenlijst digitaal gewaardeerd. 

De respons was nagenoeg maximaal. 10 van de 11 cliëntvertegenwoordigers van cliënten van de 

afdeling PG vulden de vragenlijst in, op de afdeling somatiek zijn alle 17 cliënten geïnterviewd voor 

het tevredenheidsonderzoek. 

 

Op de vragenlijst over de ervaringen met de afspraken en het overleg tussen de cliënten en de 

zorginstelling wordt in alle gevallen een beoordeling gegeven die varieert van een enkele keer een 

7 tot in veel gevallen een 10.  

De respondenten is gevraagd om op een schaal van 0-10 aan te geven in hoeverre zij de instelling 

zouden aanbevelen bij vrienden en familie. De gemiddelde waardering voor de PG-

cliëntvertegenwoordigers was een 8.9, door de overige bewoners zelf werd een 8,5 als 

waarderingscijfer gegeven. 

Het bijzondere is dat beide onderzoeken, Zorgkaart en CareRate tot nagenoeg dezelfde 

uitkomsten leidden. Maar ook hier geldt: elke aanbeveling die in de slotvraag werd meegegeven 

krijgt aandacht vanuit het management. 

 
3.3.3   Resultaten Cliënttevredenheidsonderzoek Thuiszorg (CTO) 

In samenwerking met het meetbureau CareRate wordt dit CTO-onderzoek zelf uitgevoerd door 

middel van een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met de thuiszorg meet. De 

vragenlijst bestaat uit 9 ervaringsvragen, twee aanbevelingsvragen, 2 open vragen en een aantal 



10 
 

achtergrondvragen. De resultaten zijn in het kort in onderstaand overzicht weergegeven. Met een 

9,3 als eindcijfer zijn er weinig verbeterpunten uit te halen, anders dan de grootste wens dat de 

zorgverleners vaker langs komen. 

 

 
 

3.3.4  Audit Stichting Perspect 

Na de afrondende audit van de Stichting Perspect in juni 2019 zijn 11 van de 11 prestaties behaald. 

Hiermee werd voldaan aan het wegingskader van PREZO VV&T 2017 voor verantwoorde zorg & 

verantwoord ondernemerschap. De scope van de audit was zowel de zorgfunctie verblijf inclusief 

behandeling als ook verblijf zonder behandeling. Het auditteam adviseerde op basis hiervan 

Zorgcentrum St. Barbara te voorzien van het PREZO VV&T gouden keurmerk in de zorg. 

 

Vanzelfsprekend blijven er aandachtspunten voor de volgende audit: de belangrijkste daarvan: 

Het systematisch reflecteren en verbeteren aan de hand van indicatoren en uitkomstmaten op een 

niveau dat uitstijgt boven het individuele cliëntniveau en daaruit volgende verbeter- en/of 

borgingsacties. In de ogen van de auditcommissie is dit aspect nog onvoldoende aanwezig.  
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De auditcommissie oordeelde dat het onderdeel participatie in de praktijk meer diepgang heeft 

gekregen. De vertaling en beschrijving hiervan in de zorgdossiers zijn echter niet overal al duidelijk 

en consequent uitgewerkt of beschreven en vragen nog meer aandacht.  

 

Enkele andere aandachtspunten:  

• Medicatieveiligheid: Aftekenlijsten voor dubbel aftekenen van de apotheker zijn niet altijd 

ondersteunend. Na overleg met de plaatselijke apotheker zijn hierin verbeteringen 

aangebracht. 

• Er is wel een MIC-procedure ingericht, de meldingen worden zichtbaar gemeld en besproken 

in de MT- en teamvergaderingen maar onduidelijk is nog uitgewerkt welke acties volgen na de 

evaluatie van de meldingen. Ook op dit punt wordt inmiddels gericht gewerkt aan 

verbeteringen. 

• Er bestaat volgens de auditoren onvoldoende inzicht in hygiëne- en infectiepreventie, 

waarvoor inmiddels een Plan van Aanpak is opgesteld en uitgevoerd.  

• Voor wat betreft de bedrijfsresultaten ontbreekt naar de mening van de auditoren een 

volledig uitgewerkte PDCA-cyclus voor het financiële beleid. Zij geeft dit oordeel omdat er 

niet wordt gewerkt met een begrotingscyclus uitgaande van bijvoorbeeld een kaderbrief waar 

het meerjarenbeleid in relatie wordt gebracht met de begroting van het komende jaar, of het 

meerjarenbeleidsplan. Naar aanleiding van deze kritiek is er een nieuw meerjarenbeleidsplan 

opgesteld in november 2019, geldend voor de periode 2020-2022 en een financiële jaarcyclus 

gebaseerd op de principes van de PDCA-cyclus. 

Gelet op alle vervolgstappen die nog gezet zijn in 2019 kunnen we de volgende audit in 2020 met 

groot vertrouwen tegemoetzien. 

 

3.3.5  Werken met verbeterteams 

Om met de belangrijkste stelling uit het auditrapport van de Stichting Perspect: “Het meer 

systematisch en structureel reflecteren en verbeteren op diverse onderwerpen aan de hand van 

uitkomstmaten op geaggregeerd niveau van afdeling of organisatie” aan de slag te gaan werden vier 

verbeterteams ingesteld, te weten: 

• Startend als een verbeterteam gaat de MIC-commissie anders werken. De analyse en 

opvolging van de meldingen zullen centraler komen te staan. Het hoofd zorg werkte 

hiervoor een nieuwe aanpak uit en stelde een nieuwe MIC-commissie samen met bij de 

zorg betrokken medewerkers. In de paragraaf over de MIC-meldingen in 2019 worden de 

resultaten van deze werkgroep weergegeven. 

 

• De werkgroep participatie heeft er voor gezorgd dat het doel participatie  een centrale 

plaats inneemt binnen het individuele zorgplan. Participatie van onze cliënten wordt 

onderkend op drie niveaus: via de dagbesteding, via het normale sociale leven binnen het 

zorgcentrum en het contact met de samenleving; Het verbeterteam participatie heeft er 

voor gezorgd dat, zowel op basis van de informatie uit de diverse intakegesprekken als uit 

de tussenevaluaties, de beschikbaar komende informatie gebruikt wordt om zowel 

systematisch te reflecteren als te verbeteren op instellingsniveau; Door het aanstellen van  

drie welzijnswerkers binnen de  afdelingen is deze werkwijze in praktijk gebracht. In deze 

verbeterslag is ook het systematisch aandacht geven aan het mentaal en lichamelijk 

welbevinden meegenomen door de juiste informatieverzameling via de individuele 

zorgleefplannen van de cliënten uit te werken. Daarbij is het van belang dat de individuele 

signalen ook vertaald worden naar het instellingsbeleid en dat er meer aandacht is voor 

het individueel welbevinden op mentaal en lichamelijk gebied.  

 

• Om op organisatieniveau te kunnen reflecteren op de beoordeling van de woon- en 

Ieefsituatie door de bewoners wordt bij de tussenevaluatie van het individueel zorgplan 

halfjaarlijks ook een reeks vragen aan de cliënt en diens familie voorgelegd. Deze gegevens 
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worden via het ECD verzameld op instellingsniveau. Het verzamelen ervan op het 

‘geaggregeerde’ instellingsniveau levert soms nieuwe gezichtspunten op waarmee gewerkt 

wordt aan het verbeteren van de woon- en leefsituatie in het zorgcentrum als geheel. 
 

• Door middel van een verbeterteam is de werkgroep ouderenmishandeling ingesteld. Er is 

een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling aangesteld binnen het team en een 

duidelijk stroomdiagram meldcode ouderenmishandeling gemaakt. De procedures die 

hierin beschreven staan zijn uitgelegd en besproken met de medewerkers tijdens een 

teamvergadering. Er is informatiemateriaal toegevoegd aan de informatiemap bij de 

cliënten op de bewonerskamers en in de informatiebox bij de  thuiszorgcliënten. 
 

3.3.6   Klachtenprocedures 

St. Barbara is de mening toegedaan dat je als zorgverlener, ondanks de beste bedoelingen, fouten 

en vergissingen kunt maken. De cliënt moet in die gevallen in de gelegenheid worden gesteld om 

zijn klacht naar voren te brengen. Dit kan, als er in een eerder stadium geen gezamenlijke 

oplossing is gevonden, bij de Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen. Er zijn in 

2019 geen officiële klachten ingediend bij de regionale klachtencommissie. 

 

Voor de interne klachtbehandeling is een formulier beschikbaar dat uitnodigend is om te reageren 

op zaken die aandacht vragen of waarover een klacht bestaat. Het formulier kreeg de titel mee: 

“Niet tevreden of juist wel? Laat het ons weten!” Ook in 2019 werden er door de bewoners, we 

zouden willen zeggen, helaas, geen ‘roze briefjes’ ingeleverd bij de directie. Er werden wel 

informeel wensen op tafel gelegd die waar mogelijk gehonoreerd werden.  

Er is een vertrouwenspersoon werkzaam voor alle bewoners, zij is tevens ook 

klachtenfunctionaris   Zij is onafhankelijk en staat in dienst van de cliënt. 

 

3.3.7  MIC / MIM meldingen in 2019 

De registratie van incidenten met cliënten en medewerkers heeft als doel om inzicht te krijgen in 

de aard en de omvang van de incidenten en gevaarlijke situaties die zich voordoen. Door de 

Inspectie werd er bij haar bezoek op gewezen dat het van belang is om de meldingen beter te 

gebruiken als aanleiding voor het doorvoeren van verbeteringen in de zorg door de meldingen 

regelmatig te bespreken in management- en teamoverleggen. 

Als actie hierop is er kritisch gekeken naar de procedure en het systeem waarin de melding 

gedaan wordt. Het meldingsprotocol is herzien en opnieuw opgesteld met richtlijnen wat wel en 

niet te melden. Per kwartaal wordt er een analyse gemaakt door het hoofd zorg en medewerkers 

van de afdeling waarin gekeken wordt naar het aantal meldingen, de opvolging en de monitoring 

hiervan. Deze analyse wordt ook in het MT besproken en de teams worden erover geïnformeerd. 

Ook wordt er onderscheid gemaakt in de meldingen op cliëntniveau en organisatorisch niveau. 

Dit proces is een begin van de borging en om meer grip te krijgen op het methodisch werken bij 

de MIC-meldingen.  

 

Terugkijkend naar 2019 viel het de MIC-commissie op dat het aantal meldingen met 18.5% is 

gedaald. Er is wel een toename in meldingen met betrekking tot de medicatie binnen de 

intramurale setting. Daarbij zijn ‘vergeten aftekenen’, ‘vergeten toe te dienen’ of ‘geen toezicht bij 

inname’ de meest voorkomende oorzaken. Vooral in de zomerperiode is er een toename van het 

aantal meldingen geweest, de verklaring hiervoor is de verhoogde werkdruk en de inzet van ZZP-

ers waardoor er meer fouten werden gemaakt.  

De acties die hierop volgden: er is tijdens de teamoverleggen met de teams gesproken over de 

hoeveelheid meldingen en de medewerkers zijn er op attent gemaakt secuur om te gaan met de 

medicatietoediening, elkaar feedback te geven, inzet van scholing m.b.t. medicatie, de afspraken 

vastleggen in het ECD van de cliënt. Het toezicht op de inname van de medicatie werd 

aangescherpt en beter verwoord in het ECD.  
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Het totaal-overzicht van de meldingen:  

 

 
 

 

Het aantal valincidenten is afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Van 151 meldingen in 

2018 naar 83 meldingen in 2019. Deze daling is mede door een professionele en snellere inzet van 

hulpmiddelen om valgevaar te voorkomen bereikt. De risico’s worden eerder in kaart gebracht en 

besproken in de teams en met de arts. Vooral in de extramurale zorg worden er ook meer 

andere disciplines ingezet om de situatie mee in kaart te brengen en indien nodig hulpmiddelen te 

verstrekken of aanpassingen in huis te doen. Het vormt een aandachtspunt in 2020 om ook 

intramuraal meer gebruik te gaan maken van andere disciplines op dit gebied. Ook de 

gezondheidstoestand en mobiliteit van de cliënten wisselt sterk en heeft invloed op het aantal 

incidenten.  
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4. Instellingsgegevens 

 

 


