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Voorwoord 
 
Hierbij bieden wij u het kwaliteitsverslag van het Anker aan over 2018. In dit document doen wij 
verslag van onze inspanningen op gebied van kwaliteit in het afgelopen jaar. Een enerverend jaar 
voor het Anker waarin veel plannen zijn ontwikkeld en veel vernieuwingen ingang zijn gezet. Aan de 
basis van deze veranderingen lag en ligt nog steeds het centraal stellen van de wensen van onze 
bewoners. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is vastgesteld als kader om te beoordelen of de zorg- 
en dienstverlening ook voldoet aan de landelijke normen die hierin zijn opgesteld. Het verslag volgt 
in zijn opzet dan ook de onderdelen van het kwaliteitskader.  
 
We zijn dankbaar dat er door zovelen heel hard gewerkt is aan de zorg voor de cliënten. Niet alleen 
door onze medewerkers, maar ook door een groot aantal vrijwilligers, familieleden en andere 
betrokkenen vanuit de gemeenschap hier in Kesteren en omgeving. 
 
Bovenal zijn we de Heere dankbaar die aan een ieder elke dag weer de kracht gaf om de 
werkzaamheden te verrichten. We beseffen heel goed dat we zonder Zijn Zegen dit alles niet tot 
stand hadden kunnen brengen en willen dat in dit voorwoord ook uitspreken. 
 
Namens de samenstellers wens ik u veel plezier toe met het lezen van dit verslag. 
 
D.E. van Bodegraven 
Raad van Bestuur 
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1. Profiel van het Anker 
Het Anker is een landelijk gelegen, kleinschalig zorgcentrum in Kesteren (gemeente Neder-Betuwe). 

Met een grote betrokkenheid van medewerkers,  vrijwilligers, familie, mantelzorgers en 

behandelaars is er een open oor en oog voor cliënten die aan en met het Anker verbonden zijn. 

1.1 Zorgvisie en kernwaarden 
Het uitgangspunt om de zorg en dienstverlening vanuit het Anker persoonsgericht in te vullen vormt 

een belangrijk onderdeel van onze missie en visie. Het unieke van elk mens komt tot uiting in de 

missie die spreekt over de mens als beeld van zijn Schepper en voorwerp van Zijn Liefde. Dit beeld 

wordt uitgewerkt in de zorgvisie waar het handelen van Jezus tijdens zijn aardse bestaan ons tot 

voorbeeld wordt gesteld. Concreet wordt dit vertaald in drie uitganspunten; 

1. De cliënt blijft zo lang mogelijk zelfstandig wonen en indien dit niet meer mogelijk is, 

benaderd de situatie in het Anker zo dicht mogelijk de thuissituatie 

2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en richting van zijn of haar leven 

3. Wij samen met de cliënt en diens sociale netwerk de mogelijkheden en beperkingen 

onderkennen en passende ondersteuning bieden. 

Deze uitgangspunten vormen de basis van de omslag die binnen het Anker is gestart van aanbod 

gerichte zorg naar vraag gericht werken, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt het 

uitgangspunt van handelen zijn.  

Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het leer- en ontwikkelprogramma “Anders denken, anders doen”. 

Dit programma dat onderdeel uitmaakt van het programma Waardigheid en Trots van het ministerie 

van VWS heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. De 

uitgangspunten van het kwaliteitskader worden hierin geïntegreerd. Gedurende heel 2018 is hard 

gewerkt aan de gestelde doelen in dit programma.  

1.2 Omschrijving doelgroepen 
Vanuit het kader van diverse wetten (WLZ, ZvW, WMO) biedt het Anker: 

 Wonen met zorg, begeleiding en behandeling 

 Wijkverpleging 

 Eerstelijns verblijf 

 Dagverzorging 

 Huishoudelijke verzorging  
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De cliënten waaraan wij in 2018 zorg en diensten hebben geboden zijn als volgt in te delen: 

 

 

 

Profiel personeelsbestand 

In onderstaande tabel is de personele samenstelling van het Anker weergegeven, met als peildatum 

december 2018: 

Intramurale zorg, wijkverpleging en dag verzorging Niveau Fte % 

MBO-verpleegkundige 4 6,6 8,7 

Leerling verpleegkundige 4 4,0 5,3 

Activiteitenbegeleider 3 4,6 6.1 

Verzorgende IG (incl. EVV-taken) 3 29,3 38,5 

Leerling verzorgende IG 3 4,6 6,1 

Woonbegeleider/helpende  2 11,8 15,5 

Facilitair/huishouding  3,2 4,2 

Ondersteuning, teamleiders, coördinatoren, directie  12,2 16,0 

Totaal  76,3 100,00 
 

Het Anker heeft geen eigen behandeldienst, maar maakt voor de  (para)medische dienstverlening 

gebruik van de diensten van Novicare. Een specialist ouderengeneeskundige/arts/BOZP arts is 24/7 

bereikbaar en oproepbaar. Deze arts is direct bereikbaar en is uiterlijk binnen 30 minuten ter plaatse. 

  

Type zorgverlening ZZP - verdeling Aantallen cliënten 

Psychogeriatrie ZZP 5 
ZZP 7 
 

26 

Somatiek ZZP 2 
ZZP 3 
ZZP 4 
ZZP 6 
ZZP 8 

 
37 

 
 

 

Wijkverpleging  33 

Dag verzorging  7 

Huishoudelijk verzorging  3 

Eerste Lijns Verblijf  - 
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In onderstaande tabel zijn de in- door- en uitstroomcijfers van 2018 opgenomen: 

 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 

Medewerkers (aantal)     

-begin kwartaal 137 143 145 152 

-instroom 15 14 16 6 

-uitstroom 9 12 9 8 

-einde kwartaal 143 145 152 150 

     

Stagiaires (aantal)     

-begin kwartaal 6 8 6 5 

-instroom 6 3 5 4 

-uitstroom 4 5 6 1 

-einde kwartaal 8 6 5 8 

     

Vrijwilligers (aantal)     

-begin kwartaal 74 74 88 94 

-instroom 5 17 8 4 

-uitstroom 5 3 2 - 

-einde kwartaal 74 88 94 98 
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2. Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
Voor het opstellen van het kwaliteitsverslag neemt het Anker het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

2017 als uitgangpunt. Dit kader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijk Register van 

het Zorginstituut. Dit register maakt zichtbaar wat goede zorg is en vormt de basis voor toezicht en 

verantwoording. Derhalve is genoemd kwaliteitskader een uitstekende basis om ons kwaliteitsverslag 

inhoud en vorm te geven. 

Onderstaand een grafische weergave van het kwaliteitskader: 

 

De vier thema’s op gebied van kwaliteit en veiligheid zijn: 

1. Persoonsgerichte zorg- en ondersteuning 

2. Wonen en welzijn 

3. Veiligheid 

4. Leren en verbeteren van kwaliteit 

De vier thema’s op gebied van randvoorwaarden zijn:  

5. Leiderschap, governance en management 

6. Personeelssamenstelling 

7. Gebruik van hulpbronnen 

8. Gebruik van informatie 

Medewerkers en teams hebben het meest invloed  op de thema’s 1 t/m 4, het management team op 

de thema’s 5 t/m 8. Alle thema’s komen aan de orde in hoofdstuk 4. Hierbij wordt schematisch 

weergegeven; de scores van de 0-meting (okt 2017), van de streefwaarde en van de 1-meting (okt 

2018). Per onderwerp wordt kort weergegeven welke verbeteringen zijn doorgevoerd. 
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3. Ondersteuningsmethode; de methode van verbeteren 
Het Anker heeft ervoor gekozen om de Kwaliteit Verbetercyclus (KVC) te gebruiken als methode om 

te verbeteren.  

 
De stappen van de KVC in beeld: 

 

 

Kort samengevat bestaat deze methode uit de volgende stappen: 
 
Verbetermeting 360 
De verbetercyclus begint met het invullen van een 360 graden verbetermeting, de zogenaamde  
0-meting. Dit is een digitale vragenlijst over de ervaren kwaliteit op teamniveau, gekoppeld aan de 
thema’s van het kwaliteitskader en heeft o.a. als uitkomst de onderwerpen die voor verbetering in 
aanmerking komen. Deze heet zo omdat de meting plaatsvindt bij de bewoner zelf én bij 
doelgroepen die zich rondom de bewoner bevinden: medewerkers, behandelaren, familie/ 
mantelzorgers, vrijwilligers, etc.  
 

Verbeterdialoog: KVC-bijeenkomsten 
Over de uitkomsten wordt met iedere genoemde doelgroep een verbeterdialoog gevoerd in de KVC 
bijeenkomsten. Soms als groep apart, soms met en door de medewerkers uit de teams. Deze 
verbeterdialoog is de kern van de KVC. In het team vindt deze verbeterdialoog elke maand plaats. De 
deelname hieraan is voor elk teamlid verplicht. De verbeterdialogen worden ingeroosterd.  
Vanuit de verbetermeting kiest het team zelf o.b.v. de dialoog een aantal thema’s waar ze binnen 

een aantal weken verbetering op willen en kunnen realiseren. Met deze verbeterpunten gaan teams 

actief, kort-cyclisch en methodisch aan de slag. Teams worden hierbij begeleid door een coach. De 

manager zorg en welzijn volgt de gemaakte afspraken tijdens de KVC-bijeenkomst op afstand. Hierbij 

geldt dat de door de IGJ gesignaleerde tekortkomingen verplichte verbeterthema’s worden. 
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Verbetertool (verbeterapp) 
Als middel om de afgesproken verbeterpunten te realiseren wordt deze verbetertool gebruikt. Teams 
kunnen hun eigen ontwikkeling meten (onderling, maar ook bij bewoners, familie of derden) en 
daardoor op de voet volgen. Deze verbetertool bestaat uit een app en uit software waarmee de 
ontwikkelingen kwantitatief en visueel in kaart worden gebracht. 
Met kort-cyclisch verbeteren wordt hier bedoeld dat teams voor de meeste thema’s vier tot acht 
weken nodig hebben om de verbetering naar het gewenste niveau te tillen. Sommige thema’s zijn 
sneller geregeld en andere thema’s duren iets langer dan 8 weken. 
 

De bedoeling van introductie van de KVC is dat teams: 

• leren “leren”; 

• cyclisch en methodisch leren; de PDCA (plan – do – check – act); 

• samen verbeteren; 

• het kwaliteitskader implementeren, teams hebben en krijgen (meer) het inzicht dat hun 
professionele handelen aan eisen is verbonden; 

• elk thema vanuit de 360 graden verbetermeting van een norm en actieplan voorzien; 

• groeien in initiatief en zelfstandigheid; 

• het goede gesprek aangaan met bewoners, familie, vrijwilligers, behandelaars etc.;  

• de opstelling in het eigen team verbeteren door een juiste rol- en taakverdeling aan te brengen 
tussen verpleegkundigen, EVV-ers, verzorgenden en woonbegeleiders. 

 
De KVC’s zijn gestart met de teams in de zorg. In een tweede ‘tranche’ vanaf september 2018 zijn de 
KVC’s geïntroduceerd bij de teams van de ondersteunende afdelingen, inclusief bij het MT. 
 

 
Een totaaloverzicht 

Het jaar 2018 stond voor een groot deel in het teken van het project “Anders denken, anders doen!” 

Dit project werd mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het landelijk programma Waardigheid en 

Trots van het ministerie van VWS en is begeleid door een externe coach. Om die reden is dit 

kwaliteitsverslag op hoofdlijnen gelijk aan het eindverslag van het project. In dit plan stond de 

implementatie van het kwaliteitskader binnen het Anker centraal. Vandaar dat ook dit verslag 

opgebouwd is rond deze thema’s.  

 

Het volgende overzicht geeft een overall beeld van de bereikte resultaten. In de staafdiagrammen 

worden de Anker-brede score van de 1-meting weergegeven. Deze 1-meting is uitgevoerd in 

september/oktober 2018. 

De donkere strepen in de staven geven de score van de 0-meting weer. Deze 0-meting is uitgevoerd 
in september 2017.   
 
Zichtbaar is dat (bijna) op elk pijler van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg een verbetering is te 
zien. 
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Bij de meeste onderliggende onderwerpen geeft de score van de 1-meting een hogere score te zien 
dan de 0-meting. Kortom, het programma “Anders denken, anders doen!”, heeft bevorderd dat er op 
(bijna) elk thema van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, zichtbare progressie is gemaakt. 
 
De uitkomsten zijn uitgedrukt in gemiddelde scores. Concreet betekent dit dat er teams zijn die soms 
net onder, soms net boven het gemiddelde uitkomen. De spreiding van de uitkomsten - de 
verschillen tussen de teams - is gering. 

 
In de hoofdstukken 4 tot en met 11 zijn de resultaten van elke pijler - van elk hoofdthema van het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg -  meer in detail weergeven.  Daarbij wordt benoemd welke acties 
ondernomen zijn, wat daarmee bereikt is en wat evt. vervolgstappen zijn. Dit wordt ondersteund 
door tabellen waarin de score van de 0- en de 1-meting is geduid en de eventuele vervolgstappen 
beschreven. In het laatste hoofdstuk volgt nog een algemene terugblik op 2018. 
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 4. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Op dit onderdeel zijn de volgende activiteiten ondernomen: 

1. De zorgleefplannen zijn voorzien van ‘het levensverhaal’. Hierbij hebben EVV-ers in nauw 
overleg samengewerkt met familie. De levensverhalen zijn voorzien van ecogrammen, 
waardoor gemakkelijk in één overzicht het netwerk van de bewoner inzichtelijk is gemaakt. 

2. In het ECD zijn de standaarddoelen aangepast en verbeterd. Op onderdelen kunnen deze 
doelen nog persoonsgerichter worden opgesteld, de aanpassingen hebben veel 
verbeteringen opgeleverd. 

3. Uit een gehouden audit kwam naar voren dat het werken vanuit het zorgleefplan voor 
verbetering vatbaar is. Onderzoek naar de achterliggende oorzaken hiervan heeft opgeleverd 
dat er bij een deel van de medewerkers onbekendheid is over waar wat is te vinden in het 
ECD, een ander deel van de medewerkers is handelingsverlegen. Op beide thema’s zijn 
workshops georganiseerd om deze lacune op te heffen. 

4. Persoonsgerichte zorg staat of valt met 
het maken van écht contact. In de KVC’s is 
aan dit aspect veel aandacht besteed. 
Samen met het MT, verpleegkundigen en 
EVV-ers zijn zogenaamde ‘gedragsankers’ 
ontwikkeld. In deze gedragsankers is 
beschreven wat - in termen van gedrag - 
van medewerkers wordt verwacht. Deze 
ankers hebben ook - maar niet alleen - 
betrekking op persoonsgerichte zorg. Elk 
team heeft eigen uitingsvormen bedacht 
om het betreffende thema systematisch 
onder de aandacht te brengen. Zie 
hiervoor bijgaande afbeelding. De 
uitgewerkte gedragsankers zijn 
bijgevoegd in bijlage 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar staan we nu 
In onderstaande tabel staan de scores van de 0-meting, van de streefwaarden en van de 1-meting 
overzichtelijk naast elkaar.  
In deze tabel is tevens een extra kolom - de 1-meting specifiek - toegevoegd. Hier is de score van een 
specifieke doelgroep uit de 1-meting, zichtbaar gemaakt. In dit geval gaat het om de scores van 
bewoners en familie.  
 
Twee effecten op het gebied van persoonsgerichte zorg zijn goed zichtbaar: 

1 bewoners en familie geven bij bijna alle onderstaande thema’s een iets hoger cijfer dan het 
gemiddelde van de 1-meting  

2 bewoners en familie geven bij de 1-meting op bijna alle onderstaande thema’s een 
aanzienlijk hoger cijfer dan de 0-meting  
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KPI 1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning Waarde  
0-meting 

Streef-
waarden  

1-meting 
 

1-meting 
specifiek 

1a Aandacht en betrokkenheid voor de cliënt 7,8 8 8,4 
8,5 
(bewoners/ 
familie) 

1b Medewerkers kennen de cliënt 7,3 8 8,2 
8,3 
(bewoners/ 
familie) 

1c Inspelen op wensen en behoeften 7,1 8 7,8 
8,0 
(bewoners/ 
familie) 

1d Heldere afspraken over dagelijkse zorg 7 8 8,1 
8,0 
(bewoners/ 
familie) 

1e Cliënten hebben inspraak in de zorg 7,8 8 7,8 
7,8 
(bewoners/ 
familie) 

1f 
Zorgleefplan opstellen met cliënten en/of 
naasten 

7,8 8 8,2 
8,4 
(bewoners/ 
familie) 

1g 
Zorgleefplan als basis voor de gewenste 
zorg 

7,6 8 8,3 
8,4 
(bewoners/ 
familie) 

 

 

Wat willen we nog bereiken 

1. Persoonsgerichte zorg is en blijft een hoofdthema van aandacht voor het komende jaar. Voor 
teams betekent dit dat ze de gedragsankers ‘inslijpen’ in het dagelijkse werk en dat ze de 
gemaakte afspraken in het ECD scherp in de gaten houden. Voor het management is het zaak 
teams hierin te blijven ondersteunen en periodiek te meten hoe elk team ervoor staat. De 
ondersteuning bestaat uit deelname aan het werkoverleg en de KVC’s, coaching en scholing. 
Meten en monitoren gebeurt met behulp van de verbeterapp en d.m.v. audits. 

2. Aan EVV-ers de ‘opdracht’ de zorgleefplannen op het gewenste niveau te houden en te 
coördineren dat het team werkt vanuit het zorgleefplan. 

3. Persoonsgerichte zorg meenemen in een te organiseren audit in april/mei 2019.  
4. Georganiseerde aandacht op persoonsgerichte zorg is voorlopig nog wel nodig. Daarom het 

thema in 2019 handhaven in de KVC’s. 
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5.  Wonen en welzijn 
Op dit onderdeel zijn de volgende activiteiten ondernomen: 

1. Met behulp van een grote schoonmaakactie is een stap gezet in het op het gewenste niveau 
krijgen van reinheid en netheid. Tevens is de huishoudelijke dienst inmiddels gedeeltelijk op 
afdelingsniveau georganiseerd, waardoor het toezicht op en de verantwoordelijkheid voor de 
netheid in handen ligt van een ‘vaste’ groep medewerkers. 

2. Er zijn familie-avonden georganiseerd waarbij wederzijds verwachtingen zijn uitgesproken 
t.a.v. wonen en welzijn bij het Anker. 

3. Er is geïnvesteerd in de aandacht voor en de uitbreiding van vrijwilligers; het aantal 
vrijwilligers is met 25% toegenomen en gestegen tot 98.  

4. Het team Welzijn was nog geen integraal onderdeel van de teams. Daardoor was er nog 
onvoldoende ondersteuning aan de zorgteams. Inmiddels zijn de gesprekken opgestart om 
deze beoogde integratie te bewerkstelligen. In Q1 2019 wordt deze integratie afgerond en 
maken medewerkers welzijn deel uit van de zorgteams. 

5. Teams zijn gestart met het inventariseren van wensen en behoeften van bewoners daar waar 
het gaat om zinvolle dag- en tijdbesteding. Hierbij is deskundige ondersteuning nog gewenst 
van het team Welzijn. Zodra de integratie genoemd bij ad. 4 is afgerond, wordt in deze 
ondersteuning voorzien. 

6. Er zijn op alle afdelingen huiskamers gerealiseerd. Er zijn tevens zogenaamde 
woonbegeleiders benoemd en opgeleid, bedoeld voor extra toezicht in de huiskamers en 
voor het bevorderen van het welbevinden van bewoners. 

7. Er zijn AVG-bijeenkomsten georganiseerd, gericht op het beschermen van persoonsgegevens. 
Tevens zijn er afspraken gemaakt met apotheek en huisartsen om uitsluitend ‘versleutelde’ 
persoonsgegevens te communiceren. In de teams zijn afspraken gemaakt en ingevoerd over 
het handhaven van de privacy tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden zoals 
bijvoorbeeld: de kamerdeur dicht bij de ADL-zorg en geen persoonsgegevens op bureaus. 
Ook is zorgmail geïntroduceerd, waarbij op een veilige manier persoonlijke gegevens kunnen 
worden uitgewisseld tussen direct betrokkenen rond de bewoner. 

 

Waar staan we nu 
In de volgende tabel staan de scores van de 0-meting, van de streefwaarden en van de 1-meting 
overzichtelijk naast elkaar.  
In deze tabel is tevens een extra kolom - de 1-meting specifiek - toegevoegd. Hier is de score van een 
specifieke doelgroep uit de 1-meting, zichtbaar gemaakt. In dit geval gaat het om de scores van 
bewoners en familie.  
 
Twee effecten op het gebied van Wonen en welzijn zijn goed zichtbaar: 

1. Bewoners en familie geven bij bijna alle onderstaande thema’s een iets hoger cijfer dan het 
gemiddelde van de 1-meting. 

2. Bewoners en familie geven bij de 1-meting op alle onderstaande thema’s een aanzienlijk 
hoger cijfer dan de 0-meting. 
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Wonen en welzijn Waarde  
0-meting 

Streef 
waarden  

1-meting 
 

1-meting 
specifiek 

2a Aandacht voor levensvragen 6,5 8 7,6 
7,7 

(bewoners/famil
ie) 

2b Zinvolle tijdsbesteding en activiteiten 6,7 8 7,2 

 
7,3 

(bewoners/famil
ie) 

 

Schoon en verzorgd lichaam plus 

verzorgende kleding 7,5 8 8,3 
8,2 

(bewoners/famil
ie) 

2c Familieparticipatie 7 8 7,6 

 
8,9 

(bewoners/famil
ie) 

2d 
Samenwerking met de vrijwilligers en 
familie/mantelzorgers 

7 8 7,8 
8,0 

(vrijwilligers) 

2e 
Schone en veilige kamers en ruimtes 

6,8 8 8,1 
8,0 

(bewoners/famil
ie) 

2f 
Rekening houden met privacy 

7 8 7,7 
8.0 

(bewoners/famil
ie) 

 
 
Wat willen we nog bereiken 

1. Nu bewoners in toenemende mate korter zullen verblijven, wil het Anker in 2019 de 
volgende stap zetten om het welzijn en welbevinden van bewoners naar het gewenste 
niveau te brengen. Nu de basiszorg bij het Anker op orde is, is er ruimte voor deze 
ontwikkeling. Samen met de persoonsgerichtheid van de zorg (zie hiervoor de  genoemde 
vervolgstappen bij 4) is hiervoor nog georganiseerde aandacht in de KVC’s nodig. 

2. Integratie van het team Welzijn verder voltooien. 
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6.  Veiligheid 
 
Op dit onderdeel zijn de volgende activiteiten ondernomen 

1. Er is in 2018 een opleidingscoördinator aangetrokken. Mede hierdoor is er voor 2019 e.v. 
een opleidingsplan beschikbaar. 

2. Er zijn weer nieuwe EVV-ers opgeleid en er wordt in 2019 toegewerkt naar een span of 
control van 4-6 bewoners per EVV-er. 

3. Het Anker heeft tevens geïnvesteerd in het opleiden van Gespecialiseerd Verzorgende 
Psychogeriatrie (GVP). Elke PG-afdeling beschikt inmiddels over een GVP-er. Zij 
ondersteunen hun team bij gedragscomplexe bewoners. 

4. In de KVC’s is uitgebreid aandacht besteed aan medicatieveiligheid. Met name de 
verstrekking  van medicatie (voorbereiden, toedienen en aftekenen) en het bespreken van 
MIC’s in de teams, zijn aan de orde gekomen. Inmiddels worden de MIC’s besproken in alle 
teams en is de analyse van de incidenten verbeterd.  

5. Met behulp van de KVC’s is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geïmplementeerd en is het 
methodisch werken en verbeteren geïntroduceerd en geborgd.   

6. Er zijn zogenaamde woonbegeleiders benoemd en opgeleid, bedoeld voor toezicht in de 
huiskamers en voor het bevorderen van het welbevinden van bewoners. 

7. De betrekkingen met de behandelaren is sterk verbeterd. Zij ondersteunen nu adequaat de 
teams.  

 
Waar staan we nu 
In onderstaande tabel staan de scores van de 0-meting, van de streefwaarden en van de 1-meting 
overzichtelijk naast elkaar. Hier is goed te zien dat er een achteruitgang is gemeten op KPI 3b; 
Inventarisatie van de gezondheidsrisico’s en zichtbare navolging. Op de overige KPI’s zijn 
verbeteringen waarneembaar. 
 
De daling van KPI 3b wordt veroorzaakt door de in Q4 2018 gehouden audit en de bespreking van de 
uitkomsten. Deze bespreking viel samen met de gehouden 1-meting. Uit de betreffende audit 
kwamen op het gebied van risico’s twee verbeterpunten naar voren: 
 

1. De risico’s worden nog onvoldoende systematisch in kaart gebracht. 
2. De opvolging wordt in de meeste gevallen wel gedaan, hierover wordt echter onvoldoende in 

het ECD vastgelegd. 
 
Deze bespreking van beide punten hebben invloed gehad op de score van de 1-meting; medewerkers 
zijn kritischer geworden (zie de score van 3b). 
 
  

KPI 3 Veiligheid 
Waarde  
0-meting 

Streefwaarden 
1-meting 

3a 
Werken volgens de Veilige principes in de 
medicatieketen 

6,7 8 6,8 

3b 
Inventarisatie van de gezondheidsrisico’s en zichtbare 
navolging 

7 8 5,9 

3c Melden en leren van incidenten 6,8 8 7,1 

3d Werken volgens richtlijnen en protocollen 6,4 8 6,7 
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KPI 3 Veiligheid 
Waarde  
0-meting 

Streefwaarden 
1-meting 

3e Hygiënisch werken 7,1 8 8,1 

3f Voorbehouden en risicovolle handelingen 7 8 8,2 

 
Aanvullend op bovenstaande KPI 3 is een set indicatoren basisveiligheid bij het Anker 
geïntroduceerd. Het gaat hier om de landelijke indicatoren set waarmee een indicatie wordt gegeven 
over de basisveiligheid. De thema’s die de basisveiligheid uitdrukken zijn opgenomen in 
onderstaande KPI3#. Uit bovenstaand beeld blijkt dat het Anker de basisveiligheid op orde heeft! 
 

KPI 3# Indicatoren basisveiligheid Norm Status Kwalificatie 

3.1 MIC’s bespreken in teams, inclusief 
medicatie-incidenten  

Bespreken in alle 
teams 

MIC’s worden 
besproken in alle teams  

3.2 Medicatiereview Bij alle bewoners Review vindt plaats bij 
alle bewoners  

3.3 Decubituspreventie Geen (landelijke) 
norm. 

In Q4 2018, 6 bewoner 
met decubitus  

3.4 Middelen en maatregelen; review Geen (landelijke) 
norm. 

Maandelijkse reviews; 
uitkomsten worden 
besproken in MDO  

3.5 Middelen en maatregelen; 
vrijheidsbeperking 

Geen (landelijke) 
norm  
 

Bij 37 % van de 
bewoners zijn 
maatregelen toegepast 

 

 
 
Wat willen we nog bereiken 

1. Ook voor 2019 is er blijvend en georganiseerd aandacht nodig voor het terugdringen van het 
aantal (medicatie)incidenten. Dit onderwerp komt dan ook terug op de agenda van elk 
team. In 2019 wordt gestart met digitaal aftekenen. 

2. Deze aandacht is ook nodig voor het systematisch inventariseren van gezondheidsrisico’s. 
3. Het juist en volledig rapporteren is meegenomen in de workshop gericht op het concreet 

gebruik van het ECD. 
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7.  Leren en verbeteren van  kwaliteit 
 
Op dit onderdeel zijn de volgende activiteiten ondernomen: 

1.  Het Anker heeft groot ingezet op de KVC als methode voor leren en verbeteren. In 
maandelijkse bijeenkomsten werden de verbeterpunten van de 360 graden 0-meting 
besproken en de vorderingen met behulp van de verbeterapp gemonitord en geëvalueerd. 
Zo heeft elk team geleerd om op een systematische en methodische wijze verbeteringen aan 
te brengen. Het leren ‘leren’ is met behulp van de KVC inmiddels ‘gewoon’ geworden, 
waarbij tevens het ‘eigenaarschap’ is toegenomen. De KVC’s beperken zich niet alleen tot de 
zorgteams. Ook het MT, de kwaliteitsverpleegkundigen en de ondersteunende afdelingen 
draaien mee in de leercyclus van de KVC. 

2. Er is een zorgpad stervensfase geïntroduceerd. In dit zorgpad zijn de doelen gericht op een 
zorgvuldig verloop van de laatste levensfase. Daarbij is er oog en ondersteuning/begeleiding 
voor de betreffende bewoner én voor de familie. De implementatie is al ver gevorderd maar 
nog niet geheel afgerond. Invoering vindt plaats met behulp van ‘train de trainer-principe’, 
waarbij de kwaliteitsverpleegkundigen en de verpleegkundigen het voortouw nemen om het 
team te begeleiden en te ondersteunen in dit zorgpad. 

1.  Het Anker heeft zich verbonden aan het lerend netwerk genaamd “Leren en doen”. Behalve 
het Anker nemen aan dit netwerk deel; Huis ter Leede, Zorgcentra de Betuwe, Present, Santé 
Partners , het Slot en Wittenbergzorg. Het uitwisselen van kennis en ervaring vindt plaats op 
het niveau van medewerkers - beleid - bestuur. Uitgewisselde thema’s zijn: zinvolle dag- en 
tijdbesteding, kwaliteitsplannen en- verslagen en regionale samenwerking van behandelaren. 

 
Waar staan we nu 
In onderstaande tabel staan de scores van de 0-meting, van de streefwaarden en van de 1-meting 
overzichtelijk naast elkaar.  
In deze tabel is tevens een extra kolom - de 1-meting specifiek - toegevoegd. Hier is de score van een 
specifieke doelgroep uit de 1-meting, zichtbaar gemaakt. In dit geval gaat het om de scores van 
medewerkers.  
 

  

KPI 4 Leren en verbeteren Waarde  
0-meting 

Streef-
waarden  

1-meting 1-meting 
specifiek 

4a Feedback en complimenten geven  4,3 6,5 4,6 
6,6 

(med.) 

4b 
Beschikbaarheid en gebruik van relevante 
informatie 

5,1 6,5 5,8 
6,6 

(med.) 

4c Voldoende overlegmomenten 4,7 
6,5 7,5 7,7 

(med.) 

4d Leren van MIC/MIM 4,9 6,5 6,6 
6,6 

(med.) 

4e Er is een opleidingsplan beschikbaar niet aanwezig 
beschik- 

baar 
beschik- 

baar 
n.v.t. 

4f Leren en verbeteren van de zorg  4,6 6,5 6,9 
7,0 

(med.) 
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Twee effecten op het gebied van leren en ontwikkelen zijn goed zichtbaar: 

1. medewerkers geven bij bijna alle onderstaande thema’s een iets hoger cijfer dan het 
gemiddelde van de 1-meting  

2. medewerkers geven bij de 1-meting op alle onderstaande thema’s een aanzienlijk hoger 
cijfer dan de 0-meting  

 
Deze pijler uit het Kwaliteitskader heeft procentueel een zeer grote sprong voorwaarts gemaakt; van 
een 4,3 naar een 6,3 hetgeen een stijging van 46% is. Voorwaar een hele prestatie! 
 
Wat willen we nog bereiken 

1. Het Anker vervolgt ook in 2019 de KVC en zet daarmee het traject van leren en verbeteren voort. 
Was 2018 het jaar van veel veranderingen en vernieuwingen, het accent voor 2019 komt te 
liggen op het bestendigen en het borgen ervan. Voor teams in de zorg betekent dit concreet het 
borgen van de thema’s die gericht zijn op de persoonsgerichtheid van de zorg én om deze 
thema’s evenwichtig te combineren met het bevorderen van welbevinden en welzijn.  

2. Nu de basiszorg op orde is evenals de meldingscultuur voor incidenten, is de te zetten stap in 
2019 om de nadruk te leggen om te leren (analyseren) van incidenten met de bedoeling het 
aantal incidenten te reduceren. Alhoewel hiermee in 2018 gestart is in de KVC’s is het zaak door 
te zetten en te volharden. 

3. De uitwisseling in het netwerk heeft in 2018 behoorlijk vorm en inhoud gekregen. Het leren van 
elkaar wordt bevorderd door stappen te zetten op het gebied van onderlinge benchmarking. 
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8. Leiderschap, governance en management 
 
Op dit onderdeel zijn de volgende activiteiten ondernomen 

1. Het MT heeft zich in de planperiode ontwikkeld als een (h)echt team. Naast een traject van 
teamontwikkeling heeft het MT - net zoals de overige teams - voor zichzelf KVC’s 
georganiseerd en daarmee aan verbetering van kwaliteit gedaan. Het MT geeft richting aan 
de organisatie en werkt gestructureerd en planmatig aan de uitwerking van de visie. 

2. In de teams is het verpleegkundig leiderschap inhoud en vorm gegeven. Zo zijn er 
kwaliteitsverpleegkundigen aangetrokken, is de regierol voor zorg en welzijn in handen 
gekomen van de EVV-ers en is er een overzichtelijk taakverdeling ingevoerd tussen 
kwaliteitsverpleegkundigen, verpleegkundigen, EVV-ers, verzorgenden en woonbegeleiders. 
Zie hiervoor ook hoofdstuk 9, personele samenstelling. De overlegstructuur is herijkt; EVV-
ers en verpleegkundigen hebben onderling gestructureerd overleg. Gemiddeld genomen 
toont elk team inmiddels eigenaarschap. Teams hebben hierbij nog wel ondersteuning nodig 
van de leiding/teamcoach. 

3. Het management heeft geruime tijd op iets teveel afstand gestaan van de teams. Dit had 
soms nadelige effecten op de teams zoals: zoeken naar helderheid en duidelijkheid en het 
uitblijven van besluitvorming. Deze effecten zijn tevens zichtbaar in de score van 5b. 
Inmiddels heeft het management hier stappen in gezet door aanwezig te zijn bij 
werkoverleggen, KVC’s en op de afdelingen zelf. 

 
Waar staan we nu 

In onderstaande tabel staan de scores van de 0-meting, van de streefwaarden en van de 1-meting 

overzichtelijk naast elkaar.  

In deze tabel is tevens een extra kolom - de 1-meting specifiek - toegevoegd. Hier is de score van 
twee specifieke doelgroepen uit de 1-meting, zichtbaar gemaakt. In dit geval gaat het om de scores 
van medewerkers en bewoners/naasten.  
 

KPI 5 Leiderschap en management  Waarde  
0-meting 

Streef 
waarden 

1-meting 1-meting 
specifiek 

5a Heldere visie waarin clienten centraal staan 
6,8 7,5 8 

7,8 
(med.) 

5b Management is voor medewerkers 
voldoende zichtbaar/ondersteunend 

6,8 7,5 5,5 
5,6 

(med.) 

5c Cliënten en naasten hebben invloed op 
beleid  

6,3 7,5 7,6 

7,9 
(bewoners/na

asten) 
 

 
Wat willen we nog bereiken 

Leiderschap en management is thans bij het Anker goed belegd. Het is voor het vervolg vooral een 

kwestie van vasthouden aan de ingezette koers en oog hebben voor - en kritisch zijn op - voldoende 

nabijheid voor de teams. 
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 9. Personeelssamenstelling 
 

Op dit onderdeel zijn de volgende activiteiten ondernomen 

1. Het Anker heeft inmiddels alle afdelingen voorzien van huiskamers. Voor het houden van 
toezicht, het geven van ondersteuning bij huiskameractiviteiten en voor het bevorderen van 
het welbevinden, zijn zogenaamde woonbegeleiders aangetrokken. Woonbegeleiders 
vormen een integraal onderdeel van het team. 

2. De bezetting in de teams is thans op orde. Elk team beschikt over voldoende 
verpleegkundigen, EVV-ers, verzorgenden en woonbegeleiders. Aan elk team is tevens een 
kwaliteitsverpleegkundige verbonden. Er is een 24-uurs dekking aangebracht voor 
verpleegkundige consultaties. Een conclusie is dat de personele mix thans goed is afgestemd 
op de ondersteuningsvraag van bewoners. 

3. Door de invoering van het zorgpad stervensfase (zie hoofdstuk 7) voorziet het Anker op dit 
punt in het bieden van ondersteuning. Zie hiervoor ook de vervolgstappen. 

4. In 2018 is een opleidingsadviseur aangetrokken. Dit heeft er o.a. toe geleid dat er voor 2019 
een opleidingsplan beschikbaar is en dat het traject van leren, ontwikkelen en verbeteren 
wordt ondersteund. 

 
Waar staan we nu 

In onderstaande tabel staan de scores van de 0-meting, van de streefwaarden en van de 1-meting 

overzichtelijk naast elkaar.  

In deze tabel is tevens een extra kolom - de 1-meting specifiek - toegevoegd. Hier is de score van een 
specifieke doelgroep uit de 1-meting, zichtbaar gemaakt. In dit geval gaat het om de scores van 
medewerkers.  
 
Twee effecten op het gebied van personeelssamenstelling zijn goed zichtbaar: 

1. medewerkers geven bij de helft van onderstaande thema’s een iets hoger cijfer dan het 
gemiddelde van de 1-meting  

2. medewerkers geven bij de 1-meting op (bijna) alle onderstaande thema’s een aanzienlijk 
hoger cijfer dan de 0-meting  

 
KPI 6 Personeelssamenstelling Waarde  

0-meting 
Streef 

waarden 
1-meting 1-meting 

specifiek 

6a Voldoende (gekwalificeerde) medewerkers 6,1 7,5 7,1 7,2 
(med.) 

6b Voldoende tijd en ruimte voor de cliënt 6,2 7,5 5,8 6.3 
(med) 

6c Voldoende balans vast- en flexibel personeel 6,1 7,5 6,2 6,0 
(med.) 

6d Taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zijn helder en duidelijk 

5,7 7,5 6,5 6,7 
(med.) 

6e Voldoende vakinhoudelijk specialisten  
 

6,9 7,5 8 7,8 
(med.) 

6f Relatie leidinggevenden 6,5 7,5 7,3 7,1 
(med.) 
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Wat willen we nog bereiken 

De ‘opstelling’ in de teams is thans op orde. Taken en verantwoordelijkheden zijn verduidelijkt; het is 

voor het vervolg vooral een kwestie van vasthouden aan de ingezette koers. 

 

10 Gebruik van hulpbronnen 
 
Op dit onderdeel zijn de volgende activiteiten ondernomen 
In 2018 is in het Anker zorgtechnologie (domotica) geïntroduceerd, met als doel de bewoners meer 
vrijheid te bieden maar de veiligheid te waarboren. 

 
Waar staan we nu 
In onderstaande tabel staan de scores van de 0-meting, van de streefwaarden en van de 1-meting 
overzichtelijk naast elkaar.  
In deze tabel is tevens een extra kolom - de 1-meting specifiek - toegevoegd. Hier is de score van een 
specifieke doelgroep uit de 1-meting, zichtbaar gemaakt. In dit geval gaat het om de scores van 
medewerkers.  
 
Medewerkers zijn (nog) niet zo tevreden over de werking van domotica, zo blijkt uit de 
onderliggende score. 
 

KPI 7 Gebruik van hulpbronnen Waarde  
0-meting 

Streef 
waarden  

1-meting 1-meting 
specifiek 

7a Eenvoudige werkwijze(n) en procedures 
6,8 7,5 7 

7,1 
(med.) 

7b Evaluatie van werkwijzen, regels en 
procedures 6,6 7,5 6,6 

6,7 
(med.) 

7c Voldoende technische hulpmiddelen 
6,5 7,5 6.1 

5,9 
(med.) 

 
 
Wat willen we nog bereiken 
Voor de borging van domotica is het gewenst om de rol van kerngebruikers beter dan nu vorm en 
inhoud te geven. Tevens het aantal nog niet volledig gebruikte functionaliteiten uitbreiden 
(leefcirkels, nachtrondes met behulp van camera’s).  
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11 Gebruik van informatie 
 
Op dit onderdeel zijn de volgende activiteiten ondernomen: 

1. De EAD heeft in 2018 een grote inhaalslag gemaakt en de benodigde stuurinformatie in kaart 
gebracht. 

2. Er is met externe ondersteuning aanvullend in kaart gebracht de aanwezige en de gewenste 
stuurinformatie. Deze stuurinformatie is op doelgroep geïnventariseerd (RvT, MT, 
management en teams). 

3. Teams leggen veel meer dan bij de start van het traject in het ECD  de wensen, behoeften en 
ervaringen van bewoners vast.  

 
Waar staan we nu 
In onderstaande tabel staan de scores van de 0-meting, van de streefwaarden en van de 1-meting 
overzichtelijk naast elkaar.  
In deze tabel is tevens een extra kolom - de 1-meting specifiek - toegevoegd. Hier is de score van een 
specifieke doelgroep uit de 1-meting, zichtbaar gemaakt. In dit geval gaat het om de scores van 
medewerkers.  
 
Zichtbaar in de score van de 0- en de 1-meting is dat medewerkers een aanzienlijke verbetering 
ervaren in de informatievoorziening 
 

KPI 8 Gebruik van stuurinformatie Waarde  
0-meting 

Streef 
waarden  

1-meting 1-meting 
specifiek 

8a In kaart brengen cliëntervaringen 
5,5 7,5 8 

7,8 
(med.) 

8b Stuurinformatie is juist en tijdig beschikbaar  
5,8 7,5 7,2 

7,2 
(med.) 

 
Wat willen we nog bereiken: 
1. De vastlegging van cliëntervaringen in het ECD behoeft nog aandacht. Hierin wordt inmiddels 

voorzien door geplande workshops op het gebied van rapporteren. 
2. De in kaart gebrachte stuurinformatie is weliswaar beschikbaar. Ook zijn de stuurparameters 

voor de organisatie bepaald, nodig is om dit geheel in een overzichtelijk dashboard beschikbaar 
te stellen. Dit dashboard moet nog worden ontwikkeld in 2019. 
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12 Algemene terugblik op 2018 
Naast het programma “Anders denken, anders doen!” zijn er nog meer onderwerpen die we graag 
onder de aandacht brengen in dit laatste hoofdstuk. 
 
Herinrichting van het roosterproces 
Het roosterproces is herzien, heringericht en er is een start gemaakt met het werken vanuit een 
basisrooster. Hiermee is de continuïteit van de personeelsinzet beter gewaarborgd. Evenals de 
evenredige verdeling van diensten over de medewerkers. Op afdelingsniveau zijn teamplanners 
aangesteld die een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit in de bezetting. Daarnaast is het 
roosterproces gedigitaliseerd, waardoor er veel minder handmatige handelingen aan te pas komen 
en de kans op foutieve verwerking verkleind is. 
 
Interne audits uitgebreid 
Het betrekken van de professional bij het beoordelen van de kwaliteit van het werk heeft een vlucht 
genomen in 2018. Interne audits op gebied van hygiëne, dossiervoering, persoonsgericht werken en 
welzijn zijn ontwikkeld en afgenomen. De resultaten zijn, door de professional zelf, van betekenis 
voorzien en geïmplanteerd in de praktijk. Een mooie ontwikkeling waarbij de verbetering van 
kwaliteit vanuit de vakmensen zelf komt.  
 
Mondzorg 
Voor alle bewoners in het Anker is goede mondzorg beschikbaar. Het Anker is hiervoor een 
samenwerking aangegaan met Pro-Da. Een organisatie die de volledige mondzorg op locatie (dus bij 
de bewoner in het appartement) verzorgd. Ook voorzien de medewerkers van Pro-Da de bewoners 
en ook de zorgmedewerkers van advies als het gaat om preventie. Een belangrijke bijdrage in het 
welzijn van de bewoners. 
 
Puntprevalentieonderzoek 
Het Anker heeft in 2018 meegedaan aan een prevalentieonderzoek naar het dragerschap van 
resistente bacteriën. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu. Het betreft hier bacteriën die moeilijk met antibiotica kunnen worden bestreden. Bij geen van 
de onderzochte bewoners zijn deze bacteriën aangetroffen. Een mooie score, die aangeeft dat geen 
extra maatregelen of onderzoek noodzakelijk is.  
 
Inspectiebezoek 
In juni heeft de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd het Anker bezocht. Tijdens dit bezoek is met 
name gekeken naar de onderdelen; persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverleners en sturen op 
kwaliteit en veiligheid. Tijdens dit bezoek hebben zij geconstateerd dat bewoners in het Anker met 
respect voor hun identiteit en achtergrond worden behandeld. Zij wonen in een voor hen 
vertrouwde en herkenbare omgeving. Tegelijk constateerden zij dat bewoners nog te weinig 
ondersteuning ervaren in hun eigen regie, ze meer betrokken kunnen worden bij het dagelijks leven 
in de huiskamer. Het systematisch of methodisch werken met ondersteuning van het digitale dossier 
kan beter.  
 
Een groot deel van de aanbevelingen was herkenbaar vonden reeds aansluiting in het programma 
“Anders denken, anders doen!”. Op onderdelen is verdieping gezocht, met name op gebied van het 
uitdragen van de visie van het Anker. Deze is, gezamenlijk met de medewerkers, vertaald in praktisch 
concreet gedrag. De zogenaamde gedragsankers, hieronder een voorbeeld van een gedragsanker.  
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1. Ik ondersteun dat bewoners regie voeren over hun leven en hun welbevinden 

2.1 Ik neem niet over wat de bewoner zelf kan doen; ik begeleid en ondersteun indien 
nodig. 

2.2 De bewoner ervaart dat ik denk en handel vanuit (hun) mogelijkheden i.p.v. 
beperkingen. 

2.3 De planning van mijn werk gaat niet boven het belang van de bewoners; ik laat dit zien 
door zelf prioriteiten te stellen/te benoemen. 

 
 
Samengevat 
Veel van wat we hebben mogen bereiken in het afgelopen jaar kwam tot stand door de inzet van 
medewerkers, management en allen die vrijwillig betrokken zijn bij het Anker. Dit verdiend een groot 
compliment aan allen die zich hiervoor hebben ingezet. We spreken de hoop uit dat deze 
betrokkenheid ook in de toekomst ertoe mag leiden dat de bewoners van het Anker hier een fijn 
thuis mogen blijven ervaren. Ondanks de ongemakken die het ouder worden veelal met zich mee 
brengt. Bovenal danken we de Heere voor Zijn Zegen die we in alles mochten ervaren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bijlage 1: Gedragsankers 
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