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Inleiding 
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft een handreiking voor het opstellen van het 
kwaliteitsverslag. We volgen deze handreiking.  
 
Met dit kwaliteitsverslag voldoen we aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In dit 
verslag geven we aan wat er met de aanbevelingen is gedaan. Dit verslag bestaat uit 
verschillende thema’s. Per thema wordt beschreven hoe Zeeuws Woongenot aan het 
betreffende thema invulling heeft gegeven en of de doelstelling uit ons kwaliteitsplan is 
behaald.  
 
Jaarlijks wordt het verslag gepubliceerd op de website. Het is bedoeld voor alle 
geïnteresseerden. 
Het kwaliteitsverslag is, evenals het kwaliteitsplan, tot stand gekomen in overleg met de 
Raad van Commissarissen, de cliëntenraad en de medewerkers. 
 
Tot slot vind u een korte samenvatting van al onze bereikte successen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Een bewogen jaar…” 

 
De Covid was namelijk tekenend voor de afgelopen 2 jaar. Wel kunnen we met 
opluchting zeggen dat we in het afgelopen jaar geen besmettingen onder onze 
bewoners gehad hebben. Maar alle maatregelen, beperkingen en inspanningen hebben 
wel  invloed gehad op onze bewoners, medewerkers en daarom ook op onze 
kwaliteitsdoelen.  
 
Wij zijn trots op onze organisatie en medewerkers. Ondanks alle Corona problematiek 
hebben wij een groot deel van onze doelen waar kunnen maken.  
 
Ronald de Feijter en Jacqueline de Winter, 
Directie Zeeuws Woongenot   
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Hoofdstuk 1 | Profiel Zeeuws Woongenot 
Zorgvisie en kernwaarden 
 
De medewerkers van Zeeuws Woongenot benaderen de bewoners, hun naasten en 
elkaar met begrip en compassie. Er heerst binnen Zeeuws Woongenot een positief 
stimulerende sfeer.  
De medewerkers zetten de bewoners individueel in hun kracht. Door de gelijkwaardige 
omgang met elkaar kunnen de bewoners zich ten volste ontplooien. Hierdoor kunnen 
bewoners en familie ontzorgd worden.  
 
Onze kernwaarden zijn genieten, gelijkwaardigheid, openheid en respect.   
 
Onze zorgvisie en kernwaarden zijn transparant en op meerdere plaatsen terug te 
vinden, zoals: 

▪ In de gedragscode; 
▪ In de huisregels voor bewoners; 
▪ In de huisregels voor medewerkers; 
▪ Op de website; 
▪ In het kwaliteitsplan; 
▪ In het scholingsbeleid; 
▪ In Care Portal onder Documenten Organisatie. Per 1 januari 2022 is deze te vinden 

in Qlink in hoofdstuk Documenten Organisatie hoofdstuk 1.  
 
 

Doelgroep en werkwijze 
Zeeuws Woongenot bied luxe zorg en huisvesting aan mensen die door hun zorgvraag 
niet meer zelfstandig kunnen wonen. Zeeuws Woongenot laat hen met behoud van hun 
vrijheid en zelfstandigheid in een liefdevolle omgeving nog zoveel mogelijk van het 
leven genieten. 
 
In deze verslagperiode voldeden we o.i. aan de kwaliteit zoals we deze in vier thema’s 
hebben verwoord in het kwaliteitsplan: 
 

1. Gedreven om de best mogelijke zorg te bieden: 
• Kleinschalig: Op 31 december 2021 hadden we 22 bewoners; 
• Persoonlijk geleid door: Jacqueline de Winter en Ronald de Feijter. Zij waren als 

volgt betrokken bij de zorgverlening op de werkvloer:  
Jacqueline de Winter is verpleegkundige en coacht de medewerkers.. Zij 
coördineert de zorg en zit in het VAR-team. Zij zoekt naar verbeterpunten en zet 
deze om in actie, om de kwaliteit van zorg en de samenwerking naar een hoger 
niveau te tillen. Daarnaast streeft zij ernaar dat de zorg voldoet aan alle wettelijke 
eisen.  
Ronald de Feijter vervulde taken zoals planning, HRM werkzaamheden, BHV, 
coördinatie en alle niet-zorg gebonden werkzaamheden. 

• Passie, inzet, betrokkenheid en eigen ideeën van alle medewerkers, hebben we 
als leiding vastgesteld en besproken in functioneringsgesprekken; 

• Onze personeelsbezetting is inzichtelijk en afgestemd op de doelgroep. Onze 
personeelsbezetting is ruimer dan het landelijk gemiddelde, hetgeen blijkt uit de 
ratio tussen direct client gebonden medewerkers en toegekend zorgbudget 
vanuit WLZ gelden. Deze ratio is bij ons boven 90%. 

 



Kwaliteitsverslag 2021  Pagina 5 van 27 

2. Actief betrokken bij de brancheorganisatie Riant Verzorgd Wonen: 
• We delen actief informatie met collega-voorzieningen door middel van een 

gezamenlijk platform; 
• We staan er voor open om collega’s te ontvangen om nader kennis te maken; 
• We nemen op directieniveau deel aan een lerend netwerk van onze 

brancheorganisatie Riant Verzorgd Wonen (RVW); 
• Ook medewerkers nemen deel aan het van lerend netwerk van RVW op 

medewerkersniveau.  
 
 
 
 

3. Voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving: 
• We voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, dit komt naar voren in ons 

kwaliteitsplan- en verslag.  
• We voldoen aan de inspectienormen van de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd. 
• In maart 2021 heeft Perspekt een externe audit voor het PREZO keurmerk verricht, 

waarbij het keurmerk is behouden. 
• In oktober 2021 is er een externe audit uitgevoerd m.b.t. infectiepreventie door 

Charlotte Michels van CareB4.  
 

4. Open(baar)heid: 
• Uit de analyses van de tevredenheidsonderzoeken onder de bewoners, 

contactpersonen en medewerkers is een NPS score van 21,4 behaald en als 
rapportcijfer is gemiddeld een 8 gerealiseerd. Op Zorgkaart Nederland scoren wij 
een 8.6 

• Beleidsaspecten en belangrijke gebeurtenissen en/of bevindingen bespreken wij 
met bewoners en/of personeel.  

 
 

Beleid 
Het beleid is er in zijn algemeenheid op gericht om steeds te verbeteren, te leren en te 
borgen om zo de kwaliteit van zorg naar een hoger niveau te brengen.  
Het afgelopen jaar is het reglement voor de cliëntenraad uitgebreid, Is de 
ziekmeldingsprocedure aangepast en is de werkwijze bij aanname van nieuwe bewoners 
aangepast, waarbij er meer taken verschoven zijn naar de zorgmedewerkers.  
Tevens is er een beleidsplan voor de VAR (Verpleegkundig Advies Raad) gerealiseerd. 
 

 

 

 
 

 

 

 



Kwaliteitsverslag 2021  Pagina 6 van 27 

Hoofdstuk 2 | Zorgverlening  
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

Elke bewoner heeft een zorgleefplan persoonsgebonden. Dit is de basis voor de zorg en 
ondersteuning die voor elke bewoner op maat geleverd wordt. Daarnaast is de zorg 
voortdurend afgestemd op de actuele noodzaak dat blijkt uit observaties en rapportages.  
 
Aan de onderstaande thema’s, doelen, ontleend aan het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg, wordt binnen onze locatie voldaan. Dit hebben we waargenomen en 
geconstateerd op basis van functioneringsgesprekken, observaties tijdens aanwezigheid 
op de werkvloer, contacten met bewoners, naasten en cliëntenraad, MDO-besprekingen, 
bewonersbesprekingen, overdrachten, rapportages, werkbesprekingen en 
teamoverleggen. 
 

1. Compassie: nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip 
• De zorgverleners kennen het verhaal, de behoeften en wensen, de zorgen, 

problemen en levensvragen van elke bewoner; 
• De medewerkers spreken de bewoner aan op de manier die de bewoner prettig 

vindt; 
• De medewerkers praten met de bewoner en niet over de bewoner; 
• De zorgmedewerkers maken echt contact met bewoners; 
• De medewerkers hebben aandacht voor familie, naasten en mantelzorgers; 
• De zorgverleners hebben inlevingsvermogen en begrip en tonen empathie; 
• De zorgverleners beschikken over een breed repertoire aan communicatieve en 

sociale vaardigheden en beschikken over de juiste kennis en vaardigheden op het 
gebied van zorg die wordt geleverd;  

• De zorgverleners hebben respect voor normen en waarden van de bewoner, 
naasten en mantelzorgers. 

 
2. Uniek zijn: gezien worden in persoonlijke context, eigen identiteit. 
• Er is aandacht voor wat bewoners belangrijk en zinvol vinden om te doen, ook 

vanuit levensbeschouwing en de  contacten die bewoners willen onderhouden; 
• Als een bewoner dat wil, wordt deze hierbij geholpen, met respect voor eigen 

regie en autonomie; 
• Zorgverleners zoeken naar de betekenis van gedrag als een bewoner zich 

onvoldoende of niet meer kan uitdrukken; 
• Medewerkers dragen er zorg voor dat de bewoner zich veilig voelt; 
• Medewerkers behandelen bewoner met respect; 
• Als er iets te beleven of te ontdekken is, wordt de bewoner daarbij betrokken; 
• De bewoner kunnen zoveel mogelijk hun eigen gang gaan, ook als zij geen 

behoefte hebben om iets te doen; 
• Bewoners kunnen zoveel mogelijk hun eigen keuzes maken en kunnen zoveel 

mogelijk hun leefstijl voortzetten; 
• De zorgverlener kent het levensverhaal van elke bewoner en ondersteunt waar 

mogelijk om dat voort te zetten; 
• De zorgverleners kennen de persoonlijke wensen, behoeften van en risico’s van 

de bewoners; 
• De zorgverlener is in staat om veranderd gedrag te duiden of om daar adequate 

hulp bij te vragen; 
• De zorgverleners hebben aandacht voor de naaste(n) van de bewoner als 

onderdeel van zijn eigen leven; 
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• De zorgverlener kan bij het volgen van professionele richtlijnen en standaarden 
een goede afweging maken in het licht van de persoonlijke situatie en wensen 
van de bewoner; 

• Dilemma’s worden samen besproken en hiervan wordt geleerd. 
 

3. Autonomie: behoud van eigen regie over leven en persoonlijk welbevinden ook 
bij zorg in de laatste levensfase 

• De bewoners kunnen, zover mogelijk, hun eigen leven vorm en inhoud geven 
zowel in grote als in kleine onderdelen van de dag; 

• Indien een bewoner de regie niet meer kan nemen, krijgen diens naasten de kans 
om diens ogen en oren te zijn en de wensen te verwoorden of gedrag toe te 
lichten en te verklaren; 

• De afspraken over zorg rondom het levenseinde zijn ook bekend bij de naasten 
en worden met de bewoner periodiek geëvalueerd; 

• Zorgverleners laten zich primair leiden door de eigen wensen van de bewoner. 
Daarbij geldt als uitgangspunt: liever zelf laten doen dan overnemen; 

• Bewoners krijgen de kans om zoveel mogelijk zelf sturing over hun leven te 
houden; 

• De zorgverleners wegen met de bewoner en zijn naaste(n) de veiligheidsrisco’s af 
tegen de kwaliteit van leven; 

• De wensen van en afspraken met de bewoner worden gedeeld met de naaste(n) 
en regelmatig opnieuw besproken met de bewoner. 

 
 

4. Zorgdoelen: Iedere bewoner heeft afspraken over en inspraak bij de doelen 
ten aanzien van zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning 

• Iedere bewoner heeft een eigen actueel zorgleefplan en een medisch plan dat in 
samenspraak met de bewoner en desgewenst diens naasten is opgesteld; 

• De bewoner geeft aan zich te herkennen in het zorgleefplan en medisch plan, zo 
niet dan wordt dat besproken met de bewoner en diens naasten; 

• De bewoner of diens belangenbehartiger is aanwezig bij het multidisciplinair 
overleg (MDO), tenzij deze dat niet wil. De bewoner wordt in staat gesteld om zich 
op het MDO voor te bereiden. De inbreng van de bewoner doet ertoe om de 
zorgverlening beter af te stemmen op diens behoeften; 

• Met de bewoner of diens belangenbehartiger wordt op regelmatige basis 
besproken of de zorg- en behandelafspraken worden nagekomen en of de zorg 
aan de wensen en behoeften voldoet; 

• De huisarts maakt met de bewoner en diens naasten concrete afspraken over het 
zorgbeleid bij het levenseinde. Evt. samen met de specialist 
ouderengeneeskunde (SO); 

• Iedere bewoner beschikt binnen uiterlijk zes weken na opname over een 
zorgleefplan en medisch plan, of zoveel eerder als mogelijk; 

• Binnen 24 uur zijn in ieder geval zaken zoals medicatie, dieet, primaire hulpvraag, 
een eerste contact persoon en handelen bij calamiteiten vastgelegd in een 
concept zorgleefplan en medisch plan dat na maximaal zes weken definitief 
wordt; 

• Het zorgleefplan wordt opgesteld door tenminste een niveau 3 zorgverlener, die 
tevens voor deze bewoner de PB-er (Persoonlijk Begeleider) is; 

• Het medisch plan wordt opgesteld door de huisarts; 
• De zorgverleners volgen bij het werken met zorgleefplannen de richtlijnen voor 

gebruik van en multidisciplinair overleg over het zorgleefplan zoals vastgelegd in: 
www.zorgleefplanwijzer.nl/zlp-informatie/wet-en-regelgeving.html;  

http://www.zorgleefplanwijzer.nl/zlp-informatie/wet-en-regelgeving.html
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• De zorgverleners werken individueel en (multidisciplinair) samen met een actueel 
zorgleefplan dat ook werkelijk verbinding houdt met de uitvoering van zorg; 

• Zorgverleners hebben inzicht in de situatie van de bewoner, inzicht in het zorg- en 
behandelproces rondom de bewoner en werken hierin samen als multidisciplinair 
team; 

• Zorgverleners kunnen inzicht geven over de zorg aan de bewoner, aan diens 
naaste(n) en aan collega’s; 

 
 

“Wonen zorgen genieten…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeeuws Woongenot heeft in haar kwaliteitsplan 2021 de volgende doelen 
gesteld met betrekking tot persoonlijke zorg:  

 
Doel: Zeeuws Woongenot streeft ernaar dat de bewoners elke dag ervaren als 
een zinvolle dagbesteding, met ontspanning en vrijheid voor bewoners van 
Villa Rittenborgh. 
De aanleiding hiervan was dat bewoners graag een gevarieerd aanbod van activiteiten 
wensten. Ook wilden medewerkers graag werken met een Qwiek up.  

 
Acties:  
• Nieuwe personele bezetting. Zeeuws woongenot is gestart met extra welzijn. 

Per dag is er 1 extra welzijn medewerker aanwezig binnen de villa. Bewoners 
krijgen dagbesteding aangeboden zowel binnen de villa als in het Koetshuis.  

• Er is in kaart gebracht van elke bewoner wat de voorkeuren en meest 
passende vormen van beweging en activiteiten zijn. Ook diens 
voorgeschiedenis en favoriete muziek. Aan de hand van deze gegevens is er 
een persoonlijke beweeg- en activiteitenmap opgesteld zodat de welzijn 
medewerkers in kunnen spelen op de behoeften van de bewoner.  

• In september is er een Qwiek up aangeschaft. De Qwiek up maakt het 
mogelijk om verschillende activiteiten te organiseren voor bewoners zowel 
individueel als in groepsverband. Door bijvoorbeeld te genieten van een 
concert of belevingsmodule. Het kan bijvoorbeeld ingezet worden tijdens 
onrust momenten of voor communicatie tussen familie en bewoners 
doormiddel van beeldbellen.  

• In juli hebben wij een snoezel-waterbed met muziek aangeschaft. Het doel 
hiervan is bewoners een rustgevende activiteit aan te bieden.  
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Evaluatie:  
De bewoners krijgen meer aandacht door inzet van extra welzijnsmedewerkers. Het 
gebruik van de Qwiek up, Braintrainer en het snoelzel-waterbed bed worden als positief 
ervaren.   
 
Doel: Medewerkers zijn in staat om zelfstandig een anamnese af te nemen bij 
een nieuwe bewoner, waardoor er meer continuïteit van de zorg is.                   
 

Acties:  
• De werkwijze en documenten voor de intake van de nieuwe bewoners zijn 

herzien en geactualiseerd. Bij de intake gaat nu eerst een zorgmedewerker op 
huisbezoek. Hiervoor wordt tijd vrijgemaakt. We hebben diversen checklists 
gemaakt en een stroomdiagram omtrent dit onderwerp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluatie:  
De hierboven beschreven acties zijn uitgevoerd, en lijken goed te gaan, maar nog niet in 
een dusdanige frequentie, omdat er nog niet veel wisselingen zijn geweest van 
bewoners. Een positieve evaluatie kan daarom nog niet worden gegeven. Dit punt wordt 
voortgezet in het kwaliteitsplan van 2022.  

Continueren zorg 

Evaluatie
- Zorgleefplan bespreking 

- Tevredenheid 
- Alle informatie binnen? 

Komst nieuwe bewoner 

Voorlopig > definitief zorgleefplan 
- pb'er

Intake gesprek / kennismaking  
- Verpleegkundige anamnese  

Aanmelding
- Informatie over de bewoner 
- Rondleiding Villa Rittenborgh 
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Wonen en welzijn 
Op het perceel van de villa, naast Villa Rittenborgh, staat ons koetshuis. Dit koetshuis 
wordt gebruikt voor dagbesteding voor de bewoners van Villa Rittenborgh en voor 
bewoners van buiten de villa.  
 
Zingeving 

• Er is bij zorgverleners aandacht voor specifieke levensvragen zoals omgaan met 
verlies van functies, eenzaamheid, rouw, depressie, ouderdom en invulling van de 
laatste levensfase; 

• Indien een bewoner iets kan en wil betekenen voor een ander ondersteunen we 
dat; 

• Het is voor iedere bewoner mogelijk om een geestelijke verzorger te spreken van 
de eigen levensbeschouwelijke signatuur. 

 
Zinvolle tijdsbesteding 

• De bewoner kan iedere dag deelnemen aan verschillende activiteiten, individueel 
of in groepsverband; 

• De bewoner worden gestimuleerd om te bewegen; 
• Bewoner kunnen naar buiten als zij dat willen; 
• Iedere bewoner kan een leven leiden dat zo veel mogelijk persoonlijk passend is; 
• Bij de uitvoering van de dagactiviteiten kan een bewoner begeleiding krijgen van 

een vrijwilliger of een professional; 
• Er wordt bij de tijdsbesteding rekening gehouden met verschil in behoefte aan 

ondersteuning en zorg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 

• Iedere bewoner ontvangt naar eigen wens en behoefte en in overleg met diens 
naasten de dagelijkse persoonlijke verzorging van lichaam en kleding (o.a. bed, 
bad, toiletgang, haardracht, make-up, bril, gehoorapparaat, kledingkeuze). 

 
Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 

• Zorgverleners geven naasten en andere betrokkenen uit het sociale netwerk van 
de bewoner de ruimte om in de zorg en ondersteuning te participeren; 
Vanaf 1 januari 2022 zullen wij gaan werken met Nedap Ons als elektronisch 
cliënten dossier. Contactpersonen en/of bewoners kunnen via een account het 
dossier van de betreffende persoon in kunnen zien. Met het gebruik van Caren 
willen we bijdragen aan een heldere communicatie tussen de zorgmedewerkers 
en contactpersonen en op deze manier de zorg beter op elkaar af te kunnen 
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stemmen. Het beleid rondom participatie familie en inzet vrijwilligers is 
beschreven en bekend bij bewoner en zorgverleners; 

 
Wooncomfort: gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting 

• De inrichting van de woonomgeving is aangepast aan zorg- en 
ondersteuningsbehoeften. 

• De privé- verkeers- en gedeelde ruimten zijn schoon en veilig; 
• Bewoners worden in de gelegenheid gesteld met eigen spullen hun kamer in te 

richten; 
• De maaltijden worden verzorgd door twee professionele koks. De maaltijden zijn 

gezond, gevarieerd en er wordt rekening gehouden met voorkeur, dieet en keuze 
m.b.t. o.a. geloofsovertuigingen. Bewoners kunnen altijd meehelpen in de keuken. 

• In september 2021 hebben we een 0-meting gehad omtrent ons doel het 
keurmerk ‘Veilig Voedsel’ behalen. Op 20 december heeft de definitieve audit 
plaats gevonden. Het keurmerk veilig voedsel is behaald met het rapportcijfer 
9,14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zeeuws Woongenot heeft in haar kwaliteitsplan 2021 de volgende doelen 
gesteld m.b.t. wonen en welzijn: 

 
Doel: Meer bewegingsstimulering voor bewoners. 
De aanleiding hiervan was de uitkomst van het TVO. Hieruit bleek dat er meer behoefte is 
aan beweging.  
 

Acties:    
• Welzijnsmedewerkers geven gerichte dagbesteding m.b.t. beweging aan 

bewoners wat zoveel mogelijk afgestemd is op diens wensen, behoeften, 
mogelijkheden en beperkingen. Er is in kaart gebracht van elke bewoner wat de 
voorkeuren en meest passende vormen van beweging en activiteiten zijn. Aan de 
hand van deze gegevens is er een persoonlijke beweeg- en activiteitenmap 
opgesteld zodat de Welzijn medewerkers en vrijwilligers hierop hun activiteiten 
baseren. 

• Er wordt volop aandacht besteed aan het bewegen voor ouderen door onder 
meer elke dag een wandeling te maken in de buitenlucht en ochtendgymnastiek. 
Ook worden bewoners en/of externe cliënten gestimuleerd mee te helpen in alle 
alledaagse werkzaamheden (eten klaar maken, afwassen etc.). Verder komt bijna 
iedere bewoner elke dag buiten omdat ze naar de dagbesteding in het Koetshuis 
gaan.  

• Er is een alternatieve SilverFit aangeschaft en in gebruik genomen. Bewoners 
fietsen op een hometrainer of gebruiken een hand-voettrainer en voor hen is op 
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een televisiescherm een te fietsen route zichtbaar. Zij lijken dan te fietsen door bv. 
de Veluwe of een bekende stad. 

 
Evaluatie:  
Er wordt meer aandacht besteed aan beweging. Beweging verdient echter wel 
blijvende aandacht van medewerkers. Naast de alternatieve Silverfit wil directie ook 
gebruik gaan maken van Fylm, of een alternatief hiervan. Hierdoor wordt de drempel 
tot bewegen lager. Dit punt willen we in 2022 realiseren.  

 
 
Doel: Bewoners kunnen op een veilige manier genieten van hun vrijheid.  
De aanleiding hiervoor was dat de WZD blijvende aandacht vergt.  
 

Acties: 
• In maart 2021 hebben wij de leef cirkel geïntroduceerd. Een ‘leefcirkel’ is een 

zorgtechnologie voor mensen met dementie. Een bewoner draagt een tag bij 
zich, die zijn bewegingsruimte ‘op maat’ regelt. Sommige deuren gaan voor de 
bewoner open, de voordeur blijft gesloten. Het uitgangspunt is om de leefruimte, 
waarin de bewoner zich vrij kan bewegen, zo groot mogelijk te laten zijn, met 
behoud van veiligheid. De grootte van deze leefruimte, of ‘leef cirkel’, is 
persoonsafhankelijk en kan worden aangepast.  

• Een vaste verpleegkundige is aangesteld om ervoor te zorgen dat de WZD na 
wordt geleefd. 

• De maatregelen worden periodiek besproken met o.a. de huisarts, collega’s, de 
functionaris WZD en een externe verpleegkundige van een collega 
zorgaanbieder. 
 

Evaluatie:  
De inzet van de ‘leefcirkel’ heeft merkbaar de onrust onder bewoners 
verminderd. Leef cirkels vergroten ook de veiligheid van bewoners en hun omgeving 
en voorkomen dat bewoners gaan (ver)dwalen. Er vindt geen verzet plaats tegen de 
maatregelen die ingezet worden.  
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Veiligheid 
Ook in deze verslagperiode is de veiligheid van bewoner van groot belang. We hebben 
in thema’s vastgesteld wat de kenmerken zijn van veiligheid in onze locatie. Deze 
thema’s zijn ontleend aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 
 

Kwaliteitsindicatoren:   
Advance Care Planning  

• Afgelopen jaar zijn bij alle cliënten de beleidsafspraken rondom het levenseinde 
vastgelegd in het dossier.  

• In het zorgdossier zijn beleidsafspraken zoals het wel of niet reanimeren, en wel 
of geen ziekenhuisopname opgenomen. Voor 2022 stellen we als doel om ook de 
volgende items in het dossier op te gaan nemen: Wel of geen IC-opname, 
beademing, antibiotica, bloedproducten, griep- en covid-19-vaccinatie.  

• In 2021 zijn er 9 ziekenhuisopnames geweest onder 7 bewoners. 2 voor 
behandeling van een pneumonie, 3 door een fractuur na valincident. En 3 
opnames voor geplande operaties.  

 
Medicatieveiligheid  

• Eenmaal per jaar organiseren we een medicatiereview met de persoonlijk 
begeleider, apotheker, de SO, de psycholoog en de huisarts in een MDO. De 
verslagen van deze MDO’s worden opgeslagen in het elektronisch dossier van 
Care Portal, wat vanaf 1 januari 2022 Nedap Ons zal zijn. De huisarts komt elke 
week langs en doet dan ook een medicatie review. Daarnaast wordt elk half jaar 
het zorgleefplan besproken met de bewoner en diens familie. 

• We analyseren de MIC meldingen minimaal 4-maal per jaar en we besteden 
aandacht aan de oorzaken van eventuele medicatiefouten. De meeste MIC 
meldingen betroffen incidenten met vallen en medicatie. Zeeuws Woongenot 
werkt met een medicatie-toedienregistratiesysteem. Dit heeft geleid tot 
22 incidentmeldingen in 2021. In 2020 waren er 23 incidentmeldingen met 
medicatie.  

• Verpleegkundigen worden ingezet om de visites met de huisarts te doen en te 
verwerken, om incidenten als gevolg van miscommunicatie tussen huisarts/SO – 
apotheek – zorgmedewerkers te beperken.   

• We beperken het antipsychoticagebruik in samenspraak met de huisarts en SO 
zoveel mogelijk en we hebben de prevalentie van het gebruik van antipsychotica 
geregistreerd om te kunnen vergelijken met voorzieningen uit het lerend netwerk; 
In 2020 is het aantal bewoners waarbij antipsychotica is voorgeschreven 1 
bewoner. Dit werd voorgeschreven bij onbegrepen gedrag. In 2021 betreft dit 6 
bewoners. Bij deze bewoners is sprake van verschillende problematiek; zoals 
Parkinson, waarbij wanen en hallucinaties optreden en onbegrepen gedrag als 
gevolg van dementie.  

• We beperken het antibioticagebruik in samenspraak met de huisarts zoveel 
mogelijk en we hebben de prevalentie van het gebruik van antibiotica 
geregistreerd om te kunnen vergelijken met voorzieningen uit het lerend netwerk. 
Het voorschrijven van antibiotica komt overeen met collega voorzieningen. In 
2020 is er 11x een antibiotica kuur voorgeschreven. In 2021 is dit 8 keer 
voorgeschreven.  
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Valpreventie 
• In 2020 zijn er 66x valincidenten geweest. In 2021 is dit getal gedaald naar 54. 

Waarvan 27 maal dezelfde persoon betrof waarbij de valincidenten ten gevolge 
van de ziekte van Parkinson waren. Het merendeel van de valincidenten vallen 
onder de geaccepteerde risico’s. Dit zijn de valincidenten die ziekte gerelateerd 
zijn. In alle situaties waarbij er iets had kunnen worden gedaan is er een 
verbeteractie uitgezet. De prevalentie van valincidenten is vergelijkbaar met 
collega-voorzieningen van Riant Verzorgd Wonen (RVW).  

 
Decubitus  

• Er vindt regelmatige monitoring plaats van huid(letsel), mondzorg en 
incontinentieletsel bij alle bewoners; 

• We hebben onze bevindingen ten aanzien van deze monitoring besproken in het 
lerend netwerk. 

• In 2021 zijn er 5 gevallen van decubitus geweest, waarvan 3 in de tweede graad 
en 1 in de derde en vierde graad. Eind 2021 is dit getal teruggebracht naar 2. Bij 1 
bewoner is er sprake van multiple sclerose waardoor de huidconditie achteruit 
gaat en er zij rolstoel gebonden is. Bij deze bewoner worden dagelijks 
verschillende maatregelen toegepast en is de wond stabiel. Bij 1 bewoners was 
sprake van decubitus (graad 4) te wijten aan leven lang  roken in combinatie met 
diabetes mellitus type 1. Mede door inzet van een externe wondverpleegkundige 
is de wond geheel genezen. De prevalentie van decubitus is vergelijkbaar met 
collega-voorzieningen van Riant Verzorgd Wonen (RVW).  
Bij risico op decubitus wordt al snel een AD-kussen ingezet en wisselligging 
toegepast.  

• Bij Zeeuws Woongenot zijn er 1 geval waargenomen van incontinentieletsel. 
Hierop is een actie uitgezet namelijk gebruik van een uritip katheter waarna het 
letsel genezen is.  

 
Aandacht voor eten en drinken  

• Er vindt regelmatige monitoring plaats van voedingstoestand bij alle bewoners. 
De voedingstoestand is een belangrijk aspect voor de lichamelijke gezondheid. 
Dit heeft ook een psychisch aspect. Zeeuws Woongenot houdt rekening met de 
wijze waarop de bewoner wil omgaan met zijn voedingstoestand. Zeeuws 
Woongenot zorgt voor smakelijk en gezond eten en weegt alle bewoners 
regelmatig om preventief in te kunnen springen op de voedingstoestand. Zo krijgt 
1 bewoner gemalen voeding aangeboden wegens een doorgemaakt CVA.  

• In 2021 waren er 3 bewoners met een BMI lager dan 22. Bij 2 van deze bewoners 
was hiervan al sprake bij binnenkomst in Villa Rittenborgh. Bij de andere 
bewoonster is er sprake van gewichtsverlies door progressief ziekteverloop. Hier 
zijn acties op uitgezet en deze zijn opgenomen in het zorgleefplan.  

 
Onvrijwillige zorg 

• In de verslagperiode is onvrijwillige zorg met de grootst mogelijke 
terughoudendheid toegepast. Hierbij hebben we steeds multidisciplinair 
beoordeeld welke maatregelen de minste impact hebben op het welzijn van de 
bewoner, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen; 

• We houden een overzicht bij van alle onvrijwillige zorg, wat op elk moment 
voorhanden is; 

• De bevindingen van het gebruik van onvrijwillige zorg zijn besproken met de 
medewerkers en met voorzieningen uit het lerend netwerk. 
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• Zeeuws Woongenot is nu naast locatie, ook aangemerkt als accommodatie in het 
locatieregister dwang in de zorg. Wat inhoud dat de mogelijkheid er is om voor 
bepaalde bewoners de voordeur te sluiten.  

• In verslagjaar 2021 is bij 2 van de 22 bewoners het stappenplan doorlopen. Deze 2 
bewoners waren wilsonbekwaam ter zake. Beide toonden geen verzet.  

 
 
Zeeuws Woongenot heeft in haar kwaliteitsplan 2021 de volgende doelen 
gesteld met betrekking tot veiligheid: 
 
Doel: Verhogen van de veiligheid m.b.t. infectiepreventie. 

 
Acties: 

• In oktober is er een audit van CareB4 uitgevoerd door Charlotte Michels. Op 
verschillende vlakken zijn er verbeterpunten naar voren gekomen. Vanuit deze 
punten hebben we doelen opgesteld voor 2022.  

• Zeeuws Woongenot beschikt over een verpleegkundige die zich bezig houdt met 
infectiepreventie. In november is er deel genomen aan een bijeenkomst omtrent 
dit onderwerp door Riant Verzorgd Wonen.  

• Er is een Commissie Infectie Preventie (CIP) samengesteld die periodiek overleg 
heeft. Deze CIP bestaat uit medewerker van de schoonmaak, een kok, een 
verzorgende en een verpleegkundige.  

• Er is een raamovereenkomst opgesteld met infectiepreventiedeskundige 
Charlotte Michels van CareB4. 

• Afgelopen zomer is er een nieuwe verbandmiddelenkast aangeschaft. Dit om 
duidelijkheid en overzicht te krijgen en verbandmiddelen hygiënisch op te slaan.  

 
Evaluatie:  
Zeeuws Woongenot is goed bezig op het gebied van infectiepreventie en blijft dit item 
hoog op de agenda houden om de veiligheid m.b.t. hygiëne en infectiepreventie te 
blijven verhogen.  

 
 

Doel: verhogen van de medicatieveiligheid en borgen van de continuïteit van 
de zorg rondom medicatie. 
De aanleiding hiervan was dat veel medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor 
medicatie, dit uit zich in het vele e-mailverkeer naar de huisarts en apotheek.  

 
Acties  

• Om de 3 tot 6 maanden is er een evaluatie gesprek met zowel de apotheek als de 
huisarts  

• Er zijn 2 medewerkers die berichtenverkeer rondom medicatie monitoren en zo 
nodig actie ondernemen.  

 
Evaluatie:  
Sinds 2021 hebben regelmatig evaluatie gekken plaats gevonden met de apotheker. Wij 
zijn overgegaan naar een nieuw elektronisch toedieningsregistratiesysteem, mede 
hierdoor zijn er in 2021 opnieuw weinig medicatie fouten gemeld. 
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Doel: Verhogen van veiligheid. Bewoners, contactpersonen en medewerkers 
bewust maken dat veiligheid met name m.b.t. infectiepreventie iets is wat ons 
allen aangaat. 

 
 
“Wij zijn blij te kunnen melden dat we afgelopen jaar geen Covid 

besmettingen onder de bewoners gehad hebben.” 

 
Acties: 
• Sinds maart 2020 is er veel aandacht besteed aan de waarborging omtrent 

veiligheid van onze bewoners, medewerkers en naasten m.b.t. infectiepreventie, 
door goed te communiceren over de maatregelen van de overheid.  

• Doormiddel van nieuwsbrieven, mailcontact en posters hebben de maatregelen 
van de overheid altijd in acht genomen en bijvoorbeeld onze bezoekregeling 
hierop aangepast.  

• Persoonlijke bescherming maatregelen zijn altijd toereikend geweest binnen 
Zeeuws Woongenot.  

• Directie en zorgmedewerkers stonden ten alle tijden open voor vragen van 
bewoners en diens naasten.  

• Ook dit jaar hebben wij de vragenlijst van de RI&E doorlopen.  
 

Evaluatie:  
Er zijn geen meldingen van onveiligheid vernomen van bewoners, familieleden, 
mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers.  
Wij hebben dit jaar geen veiligheidsdialoog gehouden onder de bewoners en 
familieleden.  

 
 
Doel: Zeeuws Woongenot voldoet aan de veiligheidsregels voor 
legionellabeheersing. 

 
Acties: 

• In augustus is er een nulmeting geweest door Hydroscope. Er is een legionella 
beheersplan opgesteld. Momenteel zijn medewerkers bezig met het uitvoeren 
van alle acties die nodig zijn om aan gestelde criteria te voldoen. 
 

Evaluatie:  
De monstername staat gepland in januari 2022.  
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Leren en werken aan kwaliteit 
Voortdurend werken aan het verbeteren van kwaliteit is in 2021 vanuit verschillende 
invalshoeken gerealiseerd. In overeenstemming met het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg beschrijven we een aantal elementen die het leren en werken aan 
kwaliteit in deze verslagperiode hebben bevorderd: 
 

1. Tevredenheid enquêtes onder contactpersonen van bewoners  
Elk jaar worden er tevredenheid enquêtes gehouden onder contactpersonen van de 
bewoners. Uit de uitkomsten worden verbeterpunten geformuleerd.   

• In 2021 werden in november enquêtes uitgezet naar medewerkers, bewoners en 
familieleden. Het doel voor het tevredenheid cijfer van de bewoners is behaald, in 
2021 was het gemiddelde rapportcijfer 8,0.  

• Uit de tevredenheidsenquête onder bewoners kwamen punten naar voren 
waaruit blijkt dat niet alle medewerkers zich bewust zijn van hun 
verantwoordelijkheid die zij hebben als zorgmedewerker. Daarvoor gaan wij met 
alle medewerkers naar een scholing voor bewustwording en vergroten van 
eigenaarschap bij medewerkers en verbeteren van de aanspreekcultuur.  

• Medewerkers gaven aan met veel plezier te werken bij Zeeuws Woongenot. 
 

2. Kwaliteitsmanagementsysteem | inzicht en bijsturen  
In maart 2020 hebben wij het PREZO certificaat goud behaald. PREZO is voor ons 
een werk- en denkmodel, gebaseerd op het vigerende Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. PREZO staat voor een gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem; In dit kwaliteitssysteem zijn de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd; 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan | plannen maken  
Kwaliteitsplan 2018 was ons eerste kwaliteitsplan. Voor 2021 hebben we een 
nieuwe opzet van het kwaliteitsplan gemaakt, dit zullen we ook voor 2022 maken. 
Hierin worden onze plannen en doelen voor 2022 (opnieuw) uitgebreid 
beschreven.  

• Voor het opmaken van de kwaliteitsplannen wordt onder andere gebruik gemaakt 
van uitkomsten uit de tevredenheidsonderzoeken, diverse interne en externe 
audits. 

 
4. Jaarlijks kwaliteitsverslag | leren en ontwikkelen      
• Elk jaar maken wij een nieuw kwaliteitsverslag. Dit wordt gepubliceerd op de 

website van Zeeuws Woongenot. Zo is het openbaar voor alle geïnteresseerden.  
• Dit kwaliteitsverslag wordt besproken met de cliëntenraad, de Raad van 

Commissarissen en de medewerkers van Zeeuws Woongenot; 
• In dit kwaliteitsverslag verantwoorden we ons over de voortgang van het 

kwaliteitsplan van 2021.  
• Wanneer doelen niet voldoende behaald zijn worden deze meegenomen in het 

kwaliteitsplan voor 2022.  
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5. Leren van en in de praktijk  
• Zorgverleners zijn in de praktijk betrokken bij het maken van het kwaliteitsplan en 

kwaliteitsverslag en werken zo op cyclische en ontwikkelingsgerichte wijze mee 
aan verbetering; 

• Kort-cyclische feedback, continue reflectie en dialoog worden gestimuleerd en 
vinden in een open klimaat plaats. 

• Onze cliëntenraad heeft het afgelopen jaar signalen uit de praktijk op kunnen 
vangen en cijfers en bevindingen in kunnen zien.  Deze zijn tijdens vergaderingen 
besproken en hieruit worden doelen gesteld voor 2022.  

• Zorgmedewerkers geven aan zich nog te kunnen ontwikkelen op het gebied van 
leren van elkaar. Wij willen dit in 2022 vorm geven door middel van een scholing 
‘feedback geven’.  

 
6. Lerend van elkaar  
• Wij maken deel uit van twee lerend netwerken, te weten Lerend Netwerk RVW 

directies/leidinggevenden en Lerend Netwerk RVW zorgmedewerkers. De 
deelnemers aan deze netwerken zijn collega zorgorganisaties waarmee we geen 
bestuurlijke verbindingen hebben; 

• De verplichtingen ten aanzien van het Lerend Netwerk, zowel naar vorm als 
inhoud, zijn ingeweven in onze deelname aan de netwerken en aantoonbaar in 
verslaglegging hiervan.  

• In 2021 zijn we ook gestart met een samenwerking met alle Zeeuwse 
Zorginstellingen namelijk Consortium Zorg in Balans.  
Samen bekijken en bespreken we 5 onderwerpen die door het CZ zorgkantoor 
zijn vastgesteld. Het doel is ouderen langer thuis te kunnen laten wonen. De 
resultaten worden gedeeld met alle deelnemers.  

 
 

“Samen komen is een begin, samen werken is een succes…” 

 
 
Zeeuws Woongenot heeft in haar kwaliteitsplan 2021 de volgende doelen 
gesteld, met betrekking tot leren en werken aan kwaliteit: 
 
Doel: Meer specialisatie en aandacht voor de VAR. 
De aanleiding hiervan is dat de taakomschrijving en het beleid binnen het VAR niet is 
vastgelegd.  
 

Acties: 
• Beleid en taakomschrijving van de VAR is beschreven. 
• De verschillende verpleegkundigen hebben ieder hun eigen specialisatie 

waarvoor zij zich inzetten. Zij kunnen zich daardoor gerichter ontwikkelen en 
meedenken over kwaliteitsverbetering. 

• Er is tijd vrijgemaakt voor het uitoefenen van deze taken.  
 
Evaluatie:  
Zeeuws Woongenot beschikt nu over een functionele en doelmatige VAR, waarbij ieder 
zijn specialisatie heeft. 
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Doel: Werken met een overzichtelijk en fijn werkbaar elektronisch 
cliëntendossier, waarbij de PDCA cyclus rond is. 
De aanleiding hiertoe was dat medewerkers en familie de voorkeur aangaven voor een 
overzichtelijker Elektronisch Cliënten Dossier. Ook uit de PREZO audit kwam naar voren 
dat het methodisch werken nog een aandachtspunt is, waarbij de PDCA nog niet altijd 
gerealiseerd wordt. 

. 
Acties: 
• Vanaf augustus zijn wij begonnen met de implementatie van Nedap/ONS 

voor het nieuwe ECD 
• Vanaf september zijn wij begonnen met de implementatie van Qlink voor al 

onze organisatie documenten en kwaliteits-registraties. 
• Medewerkers hebben ook e-learnings gemaakt over SOAP en TIME 

rapporteren. 
 
Evaluatie: 
Per 1-1-2022 starten wij met het nieuwe ECD. Met het oude ECD is er methodisch 
gewerkt, door de PDCA cyclus te doorlopen en te borgen. Met het ECD van Nedap/ONS 
zal dat eenvoudiger gaan.  
 
 
Doel: Streven naar bewoner tevredenheid cijfer van 8.  
Tevredenheid enquêtes onder contactpersonen van bewoners van 2020.  

 
Acties: 
Inspelen op de verbeterpunten zoals aangegeven in het tevredenheidsonderzoek 
van 2020, zoals: 
• In augustus hebben we een 5 jarig jubileum georganiseerd. 
• Medewerkers bewust maken van hun taken en netheid rondom de zorg en 

van het belang van goede communicatie met contactpersonen en het naleven 
van gemaakte afspraken. 

• Betere zorg voor het sorteren van was. 
• 1x per 2 weken telefonisch contact met 1e contactpersoon 
• 2x per jaar een ZLP gesprek houden met 1e contactpersoon 
• Meer rapporteren op welzijnsactiviteiten. 
• Er zijn woonondersteuners aangesteld om de zorg te ondersteunen met orde 

en netheid.  
• Er is meer aandacht gegaan naar zorgmedewerkers die PB-taken (Persoonlijk 

Begeleider) hebben, om het belang van goede communicatie weer te geven.  
De welzijn medewerker rapporteert elke dienst op welzijn activiteiten. 

• Er zijn meer uren vrijgemaakt voor huishoudelijke zorg/schoonmaak en zowel 
de villa als de studio’s zijn hygiënisch en schoon.  

• Er is meer aandacht voor voeding. Er is een keurmerk Veilig Voedsel behaald 
met als cijfer een 9.  Er is een eetcommissie opgesteld. Er wordt meer variatie 
en meer groente en minder vlees geserveerd. 
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Evaluatie: 
Een ordelijke werkwijze, zoals het invullen van douchelijsten, het SOAP en TIME 
rapporteren en het juist bijhouden van het Zorgdossier zijn punten die met regelmaat 
moeten worden geauditeerd en geëvalueerd. 
In november zijn enquêtes uitgezet onder medewerkers, bewoners en familieleden.  
Het doel voor het tevredenheid cijfer van de bewoners is behaald, in 2021 was het cijfer 
een 8.  

 
Op Zorgkaart Nederland scoorde Zeeuws Woongenot een 8,6.  
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Hoofdstuk 3 | Personeel 
 
Onze personeelsformatie met daarbij een toelichting ziet u hieronder.  
 
In 2021 waren er de onderstaande personeelswijzigingen.  
 

Omschrijving Aantal Fte 
Vertrokken medewerkers 4 2,8 
Nieuwe medewerkers 9 4,25 

 
De teambezetting is per 31 december 2022 als volgt: 
 
Medewerkers   Aantal   Fte  
Directie   2  2  
Wooncoördinator  1 1,0 
Verpleegkundigen   4  3,1  
Verzorgende IG  13  8,8  
Helpenden plus  5  3,0  
Helpende  3  2.0  
Stagiaires   2  1.0  
Woonondersteuner   2  1.0  
Welzijn medewerker  4  2,4  
Kok  2  1.1  
Huishoudelijke zorg   2  1.1  
 
Dankzij onze platte organisatie en korte lijnen kunnen de zorggelden optimaal worden 
benut. Uit het accountantsrapport behorend bij het financieel jaarverslag blijkt dat meer 
dan 90% van de zorggelden wordt besteed aan direct bewoner gebonden kosten. 
 
Het scholingsplan stellen we per kalenderjaar vast. Het scholingsplan 2021 heeft de 
gewenste voortgang gehad in deze verslagperiode.  
Medewerkers kregen de volgende e-learnings aangeboden. 
Voor de helpende plus medewerkers: 

1. Dementie 
2. Parkinson 
3. Activiteiten organiseren 
4. VVT 
5. Handhygiëne 
6. Medicatie 
7. Vitale functies 
8. Wondzorg 
9. Diabetes 
10. SOAP 
11. Omgang met COVID-19 

Extra voor VIG’ers en verpleegkundigen: 
12. Blaaskatheter inbrengen 
13. PEG 
14. Suprapubische katheter 
15. Stoma zorg 
16. Tracheastoma 
17. Zuurstof 
18. Injecteren 
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Daarnaast zijn er de volgende cursussen/scholingen geweest: 
1. Een scholing voor het verzorgen van de Duodopapomp 
2. Een cursus tiltechnieken door TIGRA waarna er ook een nieuwe passieve tillift is 

aangeschaft. 
3. Een cursus over het gebruik van pictogrammen in de ouderenzorg  
4. Een scholing over de ziekte van Parkinson 
5. BHV cursus voor 12 medewerkers 

 
Wegens het coronavirus is er dit jaar voor gekozen meer e-learnings uit te zetten in 
plaats van scholingen op locatie te laten plaats vinden. 
Twee medewerkers hebben de opleiding verzorgende IG gevolgd en afgerond. En 3 
medewerkers hebben de opleiding tot helpende plus gevolgd en afgerond. Ook is de 
opleiding tot kwaliteitsverpleegkundige door een directielid afgerond.  
Alle scholingen werden door de medewerkers als leerzaam ervaren. 
 
Afgelopen jaar hebben we een verpleegkundige oefenpop aangeschaft, voor het 
oefenen en aftoetsen van verpleegtechnische handelingen.  
 
 
Zeeuws Woongenot heeft in haar kwaliteitsplan 2021 de volgende doelen 
gesteld m.b.t. personeel: 
 
Doel: Behoud van medewerkers en hen vitaal en gemotiveerd blijven houden. 
De aanleiding hiervoor was de krapte in de zorgsector. Steeds meer bewoners die 
gebruik maken van een rolstoel en medewerkers hebben steeds meer te maken met 
onbegrepen gedrag en agressie. Goed, gezond en gemotiveerd personeel is van 
levensbelang in de zorg. 

 
Acties: 

• Zeeuws Woongenot blijft zorg leveren met 1 medewerker op 4 bewoners, maar 
met meer aandacht voor de specialiteiten van medewerkers.  
In oktober 2021 zijn we gestart met inzet van woonondersteuners. Het doel 
hiervan was zorgmedewerkers minder huishoudelijke taken uit te laten voeren 
waardoor er meer tijd is voor de zorg gerelateerde taken. Hierdoor is ruimte vrij 
gekomen voor verpleegkundigen voor het uitvoeren van verpleegkundige 
werkzaamheden ten behoeve van het verhogen van kwaliteitsdoeleinden.  

• 31 december 2021 hebben wij een capaciteit van een overtal aan medewerkers.  
• De doelgroep van zorgvragers is geëvalueerd onder de medewerkers. Zij vinden 

de afwisseling tussen mensen met de ziekte van Parkinson en mensen met een 
vorm van dementie prettig en afwisselend. 

• Er hebben gesprekken plaats gevonden met de psycholoog over onbegrepen 
gedrag en agressie, waar de medewerkers veel profijt van hebben gehad. 

• Daarnaast hebben er functionerings- en intervisiegesprekken plaatsgevonden.  
• Er is een Helpende opgeschaald naar helpende Plus en een Helpende 

opgeschaald naar Verzorgende IG.  
• Ook is er een personeelsvereniging opgericht. Er is daardoor meer aandacht voor 

teamspirit.  
 
Evaluatie: 
Uit gesprekken en de tevredenheid enquête onder de medewerkers blijkt dat de meeste 
medewerkers met veel plezier werken bij Zeeuws Woongenot.  
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Doel: Ziektepercentage omlaag brengen. 
De aanleiding hiervoor was een ziekteverzuim percentage van 4,4%. Het verzuim leidt tot 
hogere werkdruk van medewerkers.  

 
Acties: 

• Bij ziekte en/of vakantieperioden hebben we gebruik gemaakt van medewerkers 
met een 0-uren contract. Door enkele langdurige zieken is er begin van 2021 extra 
druk op zorgmedewerkers geweest. Sindsdien zijn wij gestart met het 
verzuimformulier. Door middel van dit formulier wordt gekeken naar welke taken 
medewerkers nog wel uit kunnen voeren.  

 
Evaluatie:  
Afgelopen jaar is het ziekteverzuim percentage gedaald naar 4,1%.  
 
 

Hoofdstuk 4 | Leiderschap, governance en management; 
Wij hanteren de Governance Code Zorg en daarnaast, zoals uit dit kwaliteitsverslag 
blijkt, worden alle onderwerpen van ons kwaliteitsplan in praktijk gebracht. Kenmerkend 
voor ons participerend leiderschap is dat de directie regelmatig actief is op de werkvloer. 
Er is direct contact met bewoner, familie, medewerkers en vrijwilligers. 
De verpleegkundige adviesraad (VAR) is onderdeel van het lerend netwerk. Hiervoor 
wordt tijdens bijeenkomsten van de lerend netwerken tijd ingeruimd.      
 
We hebben in het kwaliteitsplan zes thema’s onderscheiden die kenmerkend zijn voor 
ons leiderschap, te weten Visie op zorg; Sturen op kernwaarden; Leiderschap en goed 
bestuur; Rol en positie interne organen en toezichthouder(s); Inzicht hebben en geven en 
Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise.  
 
Hier volgen nog enkele andere kenmerken van ons leiderschap: 

• De directie stelt zich ondersteunend, faciliterend en transparant op naar alle 
zorgverleners, bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers. 

• In deze verslagperiode heeft de directie tijdig ingegrepen om de veiligheid en 
kwaliteit van de zorg te borgen. De inhoud en reikwijdte hiervan zijn vastgelegd in 
ons verbeterregister; 

• Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) hebben we een 
personeelsvertegenwoordiging. 

• Conform de Wet Kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ) hebben we 
een vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris, klachtenreglement met 
onafhankelijke klachtencommissie en zijn we aangesloten bij een erkende 
Geschilleninstantie; 

• We hebben een regeling met een SO en een psycholoog die ons ondersteunen 
bij MDO’s en onvrijwillige zorg.  

• We hebben een regeling met meerdere huisartsen die ons ondersteunen bij 
MDO’s en onvrijwillige zorg. Deze huisartsen kunnen we tevens consulteren als de 
actualiteit daartoe aanleiding geeft. Ook bezoekt onze huisarts wekelijkst Villa 
Rittenborgh.  
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Zeeuws Woongenot heeft in haar kwaliteitsplan 2021 de volgende doelen 
gesteld m.b.t. leiderschap, governance en leiderschap: 

 
Doel: medewerkers actief betrekken bij het nemen van beslissingen.  

De aanleiding hiertoe was dat medewerkers verzochten meer betrokken te 
worden bij te nemen besluiten en veranderingen. 
 
Actie:  

• In 2021 hebben er meer team overleggen plaats gevonden ten opzichte van 2020, 
dit elke 6 weken. Hierdoor konden aankomende beslissingen in samenspraak met 
het hele team genomen worden.  

 
Evaluatie: 
Medewerkers zeggen zich meer gehoord te voelen.  
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Hoofdstuk 5 | Gebruik van hulpbronnen en informatie  
Hulpbronnen die wij benutten zijn beschreven in ons kwaliteitsplan. We zijn tevreden 
over het gebruik hiervan. We houden ons op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en 
we overwegen of interessante nieuwe ontwikkelingen voor ons toepasbaar zijn. Zo 
hebben we contact met andere organisaties aangesloten bij Riant Verzorgd Wonen.  
 

• We hebben in deze verslagperiode de cliënt ervaringen gemeten. De 
belangrijkste bevindingen zijn dat de contactpersonen over het algemeen 
tevreden zijn over de zorg. Zeeuws Woongenot kan nog verbeteren door het 
vergroten van eigenaarschap onder medewerkers en het verbeteren van de 
aanspreekcultuur.  

• NPS (Net Promotor Score) is berekend aan de hand van rapportcijfers (0 t/m 10). 
De NPS voor Zeeuws Woongenot is 21,4 daarmee kwam het rapportcijfer 
gemiddeld op 8,0. 

• Wij hebben in 2021 de ervaringen van medewerkers gemeten. De belangrijkste 
bevindingen zijn dat alle medewerkers met volle tevredenheid bij Zeeuws 
Woongenot werken. 

• We hebben in deze verslagperiode de AVG, Europese wetgeving, gehandhaafd.  
• De medicatieveiligheid is bij ons geregeld conform landelijke standaard. Zeeuws 

Woongenot neemt de medicatieveiligheid correct in acht.; 
• Dit kwaliteitsverslag is openbaar toegankelijk via onze website. 
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Hoofdstuk 6 | Verbeterhoofdstuk 
 

In ons kwaliteitsplan 2022 staan de volgende doelen beschreven: 
 

• De zorgverleners bespreken bij opname de wensen van bewoner rondom zorg bij 
het levenseinde. Wensen worden geïnventariseerd, opgenomen in het zorgplan 
en actief gedeeld met het multidisciplinaire team. Richtlijnen rondom palliatieve 
zorg worden gevolgd; 

• Familie en vrijwilligers krijgen een scholing voor omgaan met dementie. 
• Het aangaan van een veiligheidsdialoog met familie, vrijwilligers en bewoners. 
• Het aantal heupfracturen omlaag brengen door het inzetten van Hipshields. 
• In februari komt er opnieuw een audit voor het behouden van het PREZO 

certificaat.  
• Uit de tevredenheidsenquête onder bewoners kwamen punten naar voren 

waaruit blijkt dat medewerkers zich niet allemaal bewust zijn van hun 
verantwoordelijkheid. Daarvoor gaan wij met alle medewerkers naar een scholing 
voor bewustwording en vergroten van eigenaarschap bij medewerkers en 
verbeteren van de aanspreekcultuur.  

• Uitwisseling zorgmedewerkers van collega voorzieningen.  
• Gebruik maken van Qbase voor het registreren, opvolgen en borgen van 

kwaliteitsregistraties. 
• Gebruik maken van Qsafe voor de HRM administratie. 
• Een ordelijke werkwijze, zoals het invullen van douchelijsten, het SOAP en TIME 

rapporteren en het juist bijhouden van het Zorgdossier zijn punten die met 
regelmaat dienen te worden geauditeerd en geëvalueerd. 

• Maand- en jaarplanning maken van terugkerende overleggen en 
werkzaamheden. 
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Slotwoord  
Dit jaar hebben wij, middels CZ Zorgkantoor, hulp gehad van een collega zorgaanbieder 
voor het opmaken van het kwaliteitsplan 2021, waarvoor wij erg dankbaar zijn. Hiervan 
hebben wij nu een kwaliteitsverslag gemaakt.  
Het is een kwaliteitsverslag in een nieuw jasje en zowel de directie van Zeeuws 
Woongenot als de medewerkers beschouwen dit als een positieve leerervaring. Het 
maken van dit verslag maakt ons nog meer bewust van de diverse aspecten van kwaliteit 
van zorg en de processen die daarbij samenhangen.  
Het kwaliteitsplan en verslag zorgt voor een continue verbetering van kwaliteit van zorg.  
 
 
 
 


