
 
 

 

Kwaliteitsverslag 
Verpleeghuiszorg 

2017 
V2.5 Kwaliteitssysteem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel : Kwaliteitsverslag 2017 

Prestatie : V2.5 Kwaliteitssysteem 

Prestatie-eigenaar : Manager Verpleeghuiszorg 

Locatie : M:\Beleid Kwaliteit\PREZO\Instrumenten op 

Respectnet\Documenten\Voorwaarden 

Vaststelling : 2018/2 

Advies Cliëntenraad : 2018/2 (CCR/ lerend netwerk) 

Advies OR : n.v.t. 

Bestemd voor : Alle medewerkers verpleeghuiszorg 

Aantal pagina’s : 9 (inclusief dit titelblad) 



Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg 2017 V2.5 

 

  - 2 - 

 

Inhoudsopgave 
 

1 Inleiding ...................................................................................................... 3 
2 Persoonsgerichte zorg ................................................................................. 3 
3 Wonen en welzijn ........................................................................................ 3 
4 Veiligheid ..................................................................................................... 4 
5 Leren en werken aan kwaliteit ..................................................................... 5 
6 Leiderschap, Governance en management ................................................... 7 
7 Personeelssamenstelling ............................................................................. 7 
8 Gebruik van hulpmiddelen ........................................................................... 8 
9 Gebruik van informatie ................................................................................ 8 



Kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg 2017 V2.5 

  - 3 - 

 

1 Inleiding 
 

Sinds 2017 dient Respect Zorggroep het werken aan kwaliteit binnen de verpleeghuiszorg 

vorm te geven volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit is het eerste 

kwaliteitsverslag dat hieruit voortgekomen is. Het jaar 2017 heeft enerzijds nog in het 

teken gestaan van het uitvoering geven aan het ontwikkelplan Wlz 2016/2017. 

Anderzijds is Respect Zorggroep in 2017 bezig geweest met het opstellen van het 

kwaliteitsplan 2018, waarover medio 2019 een kwaliteitsverslag zal worden opgesteld. 

Dit betekent dat dit kwaliteitsverslag als eerste en enige jaar nog gebaseerd is op het 

ontwikkelplan Wlz 2016/2017, dat is afgestemd met de Centrale Cliëntenraad en het CZ-

zorgkantoor.  

 

2 Persoonsgerichte zorg 
 

Het leveren van persoonsgerichte zorg is een belangrijk uitgangspunt binnen Respect. 

Een duidelijk en goed geformuleerd zorgplan is hierbij de basis. Met iedere cliënt worden 

binnen 24 uur voorlopige afspraken gemaakt en uiterlijk 6 weken na opname beschikt 

iedere cliënt over een volledig en ondertekend zorgplan. De verantwoordelijkheid voor 

het opstellen van een zorgplan is belegd bij een zorgmedewerker van tenminste niveau 

3.  

 

Ten aanzien van persoonsgerichte zorg zijn in het Ontwikkelplan Wlz 2016/2017 een 

tweetal onderwerpen opgenomen: 

 

1. Op afdeling de Den in Quintus heeft in 2017 een pilot gedraaid met het 

leefplezierplan, waarmee positieve ervaringen zijn opgedaan. In 2018 wordt het 

besluit genomen of dit wordt uitgerold over de rest van de organisatie.  

 

2. In 2017 zijn diverse gesprekken gevoerd met Parnassia over samenwerking (o.a. 

kennisdeling, verpleegkundige inzet) wat betreft cliënten met psychiatrische 

problematiek en de specifieke doelgroep Psychogerontologie. Met als doel ook 

voor deze doelgroepen maximale persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. Deze 

gesprekken lopen door in 2018. 

 

In het kwaliteitsplan 2018 zijn specifiek op de onderwerpen compassie, uniek zijn, 

autonomie en zorgdoelen doelstellingen en acties opgenomen, op basis van het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De resultaten hiervan worden opgenomen in het 

kwaliteitsverslag 2018.  

 

 

3 Wonen en welzijn 
 

Aan het wonen en het welzijn van de cliënten wordt op diverse manieren aandacht 

besteed binnen Respect. In 2017 zijn de middelen Waardigheid en Trots ingezet voor 

extra activiteiten/ondersteuning aan cliënten. Elk kwartaal is er naar de lokale 

cliëntenraad gerapporteerd over de bestedingen van deze middelen.  

 

Ook is van het budget Waardigheid en Trots meer en beter aanbod van 

bewegingsactiviteiten in relatie tot de speerpunten van Bosch en Duin en Het Uiterjoon 

op gebied van bewegingsgerichte zorg. De activiteitenbegeleiders hebben een extra 

training gevolgd voor het inzetten van middelen bij bewegen. Er is een themaweek 
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bewegen georganiseerd. Het contract inzake de duo-fiets is verlengd in Bosch en Duin en 

Quintus. In Het Uiterjoon wordt in 2018 het beweegbeleid ontwikkeld. 

 

Respect Zorggroep heeft in het ontwikkelplan Wlz 2016/2017 het doel gesteld om te 

streven naar een betere conditie van het gebit van de cliënten door beter handelen van 

zorgmedewerkers en inzet van de tandarts en mondhygiëniste. In 2017 hebben 60 

medewerkers een klinische les gevolgd over mondzorg en deze loopt door in 2018. 

 

In Quintus en Bosch en Duin zijn in 2017 op de somatische afdelingen maandelijks 

huiskamergesprekken gevoerd. Veiligheid, sfeer, maaltijden, schoonmaak en bejegening 

zijn hier onderwerp van gesprek geweest. In Quintus is in 2017 gestart met tweemaal 

per week luxe ontbijten in het restaurant, wat als positief wordt ervaren. In Het Uiterjoon 

is een stuurgroep en werkgroep Voeding in het leven geroepen, omdat het werken met 

de mealbutler nog niet naar tevredenheid van de cliënt verloopt. Vanwege de transitie 

die in 2017 is doorgevoerd zijn er veel wijzigingen aangebracht in de schoonmaak. Er is 

van belevingsgerichte schoonmaak teruggegaan naar schoonmaak volgens WIP-

richtlijnen. Hierover was veel uitleg benodigd richting cliënten en familie.  

 

Er is in 2017 gestart met een periodieke nieuwsbrief voor mantelzorgers. Er is tevens 

scholing georganiseerd voor mantelzorgers op gebied van Dementie, NAH en Revalidatie. 

Ook is er een folder ontwikkeld over mantelzorg in relatie tot de indicatie. Voor 

mantelzorgers is er een nieuw afsprakenoverzicht gemaakt voor het dossier. De inzet van 

de mantelzorgers wordt op dit overzicht vastgelegd en elk MDO geëvalueerd. Eind 2017 

is (van de middelen van Waardigheid en Trots) een scholing georganiseerd voor 

zorgmedewerkers vanaf niveau 3 over het managen van verwachtingen bij cliënten en 

familie over de zorg en dienstverlening uitgaande van de uren die beschikbaar zijn 

binnen de indicatie. Deze scholing loopt door in 2018. 

 

In het kwaliteitsplan 2018 zijn specifiek op de onderwerpen zingeving, zinvolle 

tijdsbesteding, schoon en verzorgd lichaam en verzorgde kleding, familieparticipatie en 

inzet vrijwilligers en wooncomfort doelstellingen en acties opgenomen, op basis van het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De resultaten hiervan worden opgenomen in het 

kwaliteitsverslag 2018. Tevens zijn er initiatieven om meer gebruik te gaan maken van 

het aanbod vanuit Welzijn Scheveningen ten aanzien van vervoersactiviteiten en het 

organiseren van uitjes voor de cliënten. 

 

4 Veiligheid 
 

Respect Zorgroep voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op gebied van veiligheid 

van hulpmiddelen, brandveiligheid/ontruiming, voedsel- en drinkwaterveiligheid, klachten 

en inspraak, medicatieveiligheid, BOPZ en onbegrepen gedrag. Respect Zorggroep heeft 

diverse kwaliteitscommissies in het kader van veiligheid, zoals een MIC-commissie, een 

infectiepreventiecommissie en de commissie Respect voor Vrijheid (vrijheidsbeperkende 

maatregelen). 

 

In het ontwikkelplan Wlz 2016/2017 was als doel gesteld het aantal medicijn- en 

valincidenten elk kwartaal verder te laten afnemen. Onder andere zijn PRISMA-analyses 

uitgevoerd n.a.v. incidenten, waarna SMART-geformuleerde verbeterplannen zijn 

opgesteld. Respectbreed binnen de verpleeghuiszorg is het aantal incidenten in 2017 

afgenomen.  

 

Ten aanzien van vrijheidsbeperking zijn er in 2017 interne audits gehouden. Op basis van 

deze resultaten zijn verbeteracties ingezet. Medewerkers volgen periodiek de e-learning 
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vrijheidsbeperkende maatregelen, wat zorgt voor meer eenduidigheid in het uitvoeren 

van wet- en regelgeving en een betere afweging van alternatieven. 2018 zal in het teken 

staan van de verdere implementatie van de nieuwe wet Zorg en Dwang die per 1-1-2020 

van kracht zal zijn, inclusief scholing. 

 

Ook over de uitvoering van het verbeterplan onbegrepen gedrag zijn in 2017 interne 

audits uitgevoerd en zijn daar per afdeling verbeteracties op ingezet. Door o.a. de 

inrichting van omgangsoverleggen met de psychologen ervaren medewerkers dat ze het 

onbegrepen gedrag van cliënten beter kunnen signaleren, oberserven en hierop kunnen 

rapporteren, waardoor de cliënt beter ondersteund kan worden in het dagelijks leven. In 

2018 past de werkgroep Onbegrepen Gedrag het respectbrede verbeterplan aan om in de 

toekomst nog beter te kunnen omgaan bij onbegrepen gedrag. 

 

Om de BOPZ-cliënt maximale vrijheid te laten ervaren in een veilige omgeving, zijn in 

2017 de mogelijkheden onderzocht om in Quintus dwaaldetectie in te zetten. Hierdoor 

kunnen meer cliënten buiten de eigen afdeling/woning komen. In Bosch en Duin is een 

nieuw camerasysteem geïnstalleerd, waarmee medewerkers sneller en daadkrachtiger 

kunnen inspelen op incidenten. 

 

De indicatoren basisveiligheid die zijn opgenomen in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

zijn in kwartaal 1 2018 definitief vastgesteld. In 2017 waren deze indicatoren nog niet 

allemaal bekend en daarom ook nog niet volledig ingeregeld. In 2017 is de uitvraag van 

de indicatoren gelijk aan 2016 en deze wordt aangeleverd aan het zorginstituut. 

 

In het kwaliteitsplan 2018 zijn specifiek op de definitieve indicatoren basisveiligheid, 

maar ook op veiligheid van hulpmiddelen, brandveiligheid/ontruiming en voedsel- en 

drinkwaterveiligheid doelstellingen en acties opgenomen, op basis van het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De resultaten hiervan worden opgenomen in het 

kwaliteitsverslag 2018.  

  

5 Leren en werken aan kwaliteit 
 

Kwaliteit(managementsysteem) 

De visie op kwaliteit van Respect Zorggroep is: het continue verbeteren en borgen op 

basis van de plan – do – check – act cyclus. De mate waarin kwaliteit van zorg wordt 

geleverd is onder andere zichtbaar door de diverse kwaliteitsinformatie dat wordt 

gegenereerd binnen de organisatie, zoals interne audits, MIC-incidenten, klachten, 

cliëntervaringsonderzoeken, medewerkertevredenheidsonderzoeken, dossiercontroles, 

etc. Het continu verbeteren en borgen van de kwaliteit wordt ondersteund door middel 

van het maken van verbeterplannen na aanleiding van deze kwaliteitsinformatie.  

 

Respect Zorggroep werkt systematisch aan kwaliteit van zorg en dienstverlening middels 

het werk- en denkmodel PREZO en heeft haar kwaliteitsmanagementsysteem hierop 

ingericht. PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg. PREZO beoordeelt via vastgestelde 

criteria de prestaties die professionals en organisaties leveren aan de cliënt en 

ondersteunt bij het gericht, concreet en structureel verbeteren daarvan. Bosch en Duin 

en Quintus hebben in 2017 het Gouden resp. Zilveren PREZO-keurmerk behaald. Het 

Uiterjoon zal in mei 2018 geaudit worden voor het PREZO-keurmerk. Hospice 

Scheveningen heeft in 2017 het PREZO-keurmerk Hospicezorg behaald.  

 

Lerend netwerk 

Respect is lid van de vereniging Zorgscala, een branchevereniging voor zorgorganisaties 

in de regio Haaglanden. Zorgscala wordt gezien als het lerend netwerk zoals bedoeld in 
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het kwaliteitskader. Zorgscala is een collegiaal netwerk waar inhoudelijke discussies en 

uitwisseling van kennis en ervaringen plaatsvinden met als doel hierbij van elkaar te 

kunnen leren. Het kwaliteitskader is een vast agendapunt op de vergaderingen en 

jaarlijks worden symposia georganiseerd o.g.v. kwaliteit van zorg. Specifiek hierbij geldt 

dat de Raad van Bestuur van Respect Zorggroep mede portefeuillehouder is van het 

thema Kwaliteit binnen de vereniging Zorgscala. De rol en functie van Zorgscala als 

lerend netwerk zoals bedoeld in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt in 2018 

verder vormgegeven.  

 

Kwaliteitsplan 

In 2017 is voor het eerst een kwaliteitsplan voor de verpleeghuiszorg geschreven voor 

het komende jaar. De Centrale Cliëntenraad, MT-leden en Raad van Bestuur zijn hier op 

diverse momenten over geïnformeerd en om input gevraagd. In het kwaliteitsplan 2018 

zijn specifiek ten aanzien van het leren en werken aan kwaliteit doelstellingen en acties 

opgenomen, op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De resultaten hiervan 

worden opgenomen in het kwaliteitsverslag 2018.  

 

De totstandkoming van dit kwaliteitsplan 2018 was een leerproces waaruit diverse 

leerpunten zijn gehaald die meegenomen worden in de totstandkoming van het 

kwaliteitsplan 2019. De belangrijkste leerpunten zijn: 

- dat de totstandkoming van het kwaliteitsplan meer integraal moet worden opgepakt 

binnen de organisatie; 

- dat bij de totstandkoming van het kwaliteitsplan Het Uiterjoon meer betrokken moet 

worden, omdat ook verzorgingshuiszorg volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

dient te werken; 

- dat het kwaliteitsplan niet naast, maar onderdeel van de reguliere P&C-cyclus moet 

worden; 

- dat we een kleiner aantal concrete toetsbare verbeterpunten en acties in het 

kwaliteitsplan 2019 moeten opnemen, om volledig uitvoering te kunnen geven aan 

het kwaliteitsplan.  

 

Kwaliteitsverslag 

Ook dit kwaliteitsverslag is in deze vorm het eerste verslag op gebied van kwaliteit voor 

de verpleeghuiszorg. Omdat dit kwaliteitsverslag zich baseert op het jaar 2017 waarin er 

nog geen kwaliteitsplan op basis van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg was opgesteld, 

wijkt de inhoud van dit verslag enigszins af van de kwaliteitsverslagen van de komende 

jaren. Vanaf het kwaliteitsverslag 2018 zullen deze verslagen gebaseerd zijn op de 

doelstellingen en acties van het kwaliteitsplan van het voorgaande jaar. Dit 

kwaliteitsverslag is afgestemd met een afvaardiging van verpleegkundigen, verzorgenden 

en (para)medici en tevens besproken met twee collega-instellingen (Cardia en Welzijn 

Scheveningen) in het kader van het lerend netwerk. 

 

Moreel beraad 

In het ontwikkelplan Wlz 2016/2017 is het doel gesteld om moreel beraad als structureel 

instrument in te zetten voor een systematische benadering van veel voorkomende 

dilemma’s. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het reflecteren op het eigen 

handelen van professionals. In 2017 is op enkele afdelingen (met name de afdelingen 

met diversiteit binnen de doelgroep) het moreel beraad in toenemende mate toegepast, 

met ondersteuning van de vakgroep Geestelijke verzorging. Op sommige afdelingen is 

het gecombineerd met de team-time-out bijeenkomsten, waarbij heftige situaties worden 

besproken, zoals agressie, onbegrepen gedrag, etc. In het moreel beraad gaat het vaak 

over de autonomie van de cliënt vs. de zorgplicht van het team/behandelaren. 
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6 Leiderschap, Governance en management  
 

In 2017 heeft een transitie plaatsgevonden gericht op een (kosten)efficiëntere 

bedrijfsvoering. Daarnaast hebben er in 2017, op basis van de verkennende gesprekken 

met Cardia-Duinrust in 2016 voor een mogelijke strategische samenwerking, 

verdiepende onderzoeken plaatsgevonden om te komen tot een juridische fusie tussen 

beide partijen. In de zomermaanden van 2017 heeft er een DDO onderzoek 

plaatsgevonden met een positieve uitkomst, waarop Raad van Toezicht van beide 

organisaties instemmend hebben gereageerd. De tweede helft van 2017 heeft in het 

teken gestaan van aanvullende onderzoeken, een NZA/ACM traject en de oprichting van 

een programma structuur met diverse projectgroepen voor het integratietraject. In Q1 

2018 is wegens verschillen op een aantal grote onderwerpen besloten om per direct de 

fusiebesprekingen te beëindigen. 

 

In 2018 zal Respect Zorggroep weer zijn eigen koers gaan varen. Het staan voor de 

meerwaarde cliënten, meerwaarde medewerkers onder een toekomstbestendige 

bedrijfsvoering zal daarin de basis zijn. Ook wil Respect haar rol in de keten sterker 

oppakken in de vorm van samenwerkingsverbanden of andere afspraken. Vanuit de 

geannuleerde fusie zijn er diverse inzichten ontwikkeld die meerwaarde kunnen hebben 

voor Respect. Deze zullen in 2018 verder uitgewerkt worden. 

 

In het kwaliteitsplan 2018 zijn specifiek ten aanzien van Leiderschap, Governance en 

management doelstellingen en acties opgenomen, op basis van het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg. De resultaten hiervan worden opgenomen in het kwaliteitsverslag 

2018.  

 

7 Personeelssamenstelling 
 

De belangrijkste doelstelling van het personeels- en ontwikkelbeleid is het zorgen voor 

voldoende, gekwalificeerde en betrokken medewerkers passend bij de actuele en 

toekomstige behoeften van Respect Zorggroep. Eind 2017 was de bezetting 709 

medewerkers, waarvan er 289 medewerkers werkten op de drie zorglocaties. Op deze 

locaties zijn, in 2017, 23 medewerkers (8%) uitgestroomd en 38 medewerkers in dienst 

getreden. T.o.v. 2016 is de uitstroom en instroom gedaald (35 medewerkers = 13% in 

2016). Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en de behoefte aan gekwalificeerde 

medewerkers zijn de wervingsinspanningen verhoogd door o.a. een uitgebreide 

campagne met gebruik van social media en een “ambassadeursprogramma” voor de 

medewerkers.  

 

Het aantal leerlingen in opleiding was met 37 nagenoeg gelijk aan dat van 2016. Er zijn 

werkbegeleiders op de zorgafdelingen opgeleid om de leerlingen nog beter te kunnen 

ondersteunen. In het kader van het programma Waardigheid en Trots zijn er extra 

trainingen verzorgd. En in 2017 is het initiatief genomen voor de opzet van een 

leerafdeling. Zijn de ergocoaches opgeleid en teamsessies “Veilig en gezond werken” 

georganiseerd die gericht zijn op verzuimpreventie. Het ziekteverzuim voor de gehele 

organisatie was met 6%, lager dan in 2016 (6,3%), Specifiek voor verpleeghuiszorg was 

dit in 2017 4,9% en voor verzorgingshuiszorg 6,1%.  

 

In 2017 is voor de vijfde keer het medewerkerstevredenheidsonderzoek 

(medewerkermonitor) uitgevoerd. Dit onderzoek maakt deel uit van een groter 

benchmark traject van de brancheorganisatie ActiZ. De gemiddelde scores op de drie 

onderzoeksthema’s binnen de drie zorglocaties waren als volgt: tevredenheid (licht 

gedaald van -0,7 naar -3,4 (sector -12,0), mogelijkheid tot veranderen (licht gedaald van 
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6,9 naar 6,4 (sector 5,7)) en werkbeleving (van 7,7 naar 7,6 (sector 7,3)). Verder is 

onder de medewerkers een onderzoek gedaan naar wat zij belangrijk vinden en wat hen 

bindt bij Respect. Daaruit zijn drie kernwaarden voor Respect uit gekomen: Visie, 

Verbinding en Verantwoordelijkheid.  

 

De zorgverleners die in direct contact zijn met de cliënten, kennen hun naam, zijn op de 

hoogte van hun achtergrond en persoonlijke wensen. Er is altijd iemand aanwezig die 

met zijn of haar kennis en vaardigheden aansluit bij de (zorg)vragen en (zorg)behoeften 

van de cliënten en bevoegd en bekwaam is voor de vereiste zorgtaken. Er is in iedere 

locatie voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of behandeling, 24/7 een 

BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse en een arts 

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

plaatse. Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on)geplande zorg, 

vragen of toenemende complexiteit.  

 

In het ontwikkelplan Wlz 2016/2017 is het doel gesteld dat de cliënt maximale kwaliteit 

van zorg en deskundigheid ervaart, die aansluit bij zijn/haar behoefte. Onder andere de 

inzet van coördinerend verpleegkundigen heeft hiertoe bijgedragen. Zij zijn minimaal 

25% vrijgesteld van directe zorgtaken en kunnen zich op de eigen afdeling bezighouden 

met zorginhoudelijke verbeteracties. Er zijn momenteel nog wel enkele vacatures voor 

coördinerend verpleegkundigen.  

 

In het kwaliteitsplan 2018 zijn specifiek ten aanzien van de personeelssamenstelling 

doelstellingen en acties opgenomen, dit op basis van het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg. De resultaten hiervan worden opgenomen in het kwaliteitsverslag 

2018.  

 

Respect Zorggroep ziet verder een specifieke grote grote-steden-problematiek die extra 

inspanningen vraagt om te voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De 

problematiek van zeer krappe arbeidsmarkt (waardoor ook inhuur van uitzendkrachten 

en minder vaste gezichten), de lagere sociaaleconomische status (waardoor o.a. hoger 

aantal medewerkers met loonbeslag en negatief effect op ziekteverzuim). Daarnaast is 

het vastgoed in grote steden van een andere prijs. Respect Zorggroep is dan ook 

verheugd dat NZA deze problematiek naar differentiatie in tarieven onderzoekt om te 

voldoen aan dezelfde landelijke kwaliteitsstandaard. 

 

8 Gebruik van hulpmiddelen 
 

In het kwaliteitsplan 2018 zijn specifiek ten aanzien van het gebruik van hulpmiddelen 

doelstellingen en acties opgenomen, op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

De resultaten hiervan worden opgenomen in het kwaliteitsverslag 2018.  

 

9 Gebruik van informatie 
 

Er zijn in 2017 inspanningen geleverd om cliënten/naasten hun ervaringen met Respect 

Zorggroep kenbaar te maken op Zorgkaart Nederland. Ook hebben begin 2017 belteams 

van Zorgkaart Nederland cliënten benaderd om hun ervaring kenbaar te maken. Deze 

ervaringen zijn op de website van Zorgkaart Nederland opgenomen. De huidige 

percentages van cliënten/cliëntenvertegenwoordigers dat de organisatie aanbeveelt aan 

vrienden en familie zijn (peildatum 08-06-2018): 

- Bosch en Duin: 94% 

- Quintus: 99% 

- Het Uiterjoon: 93% 
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De laatste CQ-index is begin 2016 uitgevoerd. In afwachting van de waaier van 

instrumenten om cliëntervaringen te meten heeft er in 2017 geen 

cliëntervaringsonderzoek plaatsgevonden. Wel is Respect in 2017 begonnen aan het 

opstellen beleid ten aanzien van cliëntervaringsonderzoeken. Door de veelheid aan 

tevredenheidsonderzoeken (per PMC) binnen Respect, is hier behoefte aan. Ter 

voorkoming op overvragen cliënten, zoeken naar efficiëntie-mogelijkheden en de 

kwaliteit van de onderzoeken zo maximaal mogelijk laten zijn. Deze oriëntatie werd 

bemoeilijkt door het nog niet beschikbaar zijn van de landelijke waaier met 

meetinstrumenten, waaruit we verplicht zouden zijn te kiezen. Uiteindelijk is er geen 

waaier gekomen maar is in 2018 een lijst met criteria openbaar gemaakt waaraan een 

cliëntervaringsonderzoek moet voldoen. Hier is Respect Zorggroep bezig haar beleid op 

aan te passen, om vervolgens in de loopt van 2018 een cliëntervaringsonderzoek uit te 

voeren. 

 

In 2017 is het nazorgformulier voor het hospice aangepast waardoor er een nog 

completer beeld is verkregen over hoe nabestaanden van de overleden cliënt de zorg en 

ondersteuning van het hospice hebben ervaren. In 2018 zal deze werkwijze 

geïntroduceerd worden voor de gehele intramurale organisatie.  

 

In het kwaliteitsplan 2018 zijn specifiek ten aanzien van het gebruik van informatie 

doelstellingen en acties opgenomen, op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

De resultaten hiervan worden opgenomen in het kwaliteitsverslag 2018.  

 


