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De ontdekkingsreis naar Kwaliteitsborging vanuit het primaire proces  

Sint Anna ontwikkelt zich naar een eigentijdse werkwijze (zie koersbrief 2018). Het Kwaliteitsplan gaat over de leer- en verbeter 
ontdekkingsreis, niet over het kwaliteitssysteem.  

Het  kwaliteitsplan, zal tijdens de ontdekkingsreis, door iedereen binnen Sint Anna onderschreven worden vanuit de leefwereld van de 
bewoner in plaats vanuit de systeemwereld. Zoals in de koersbrief 2018 staat: Sint Anna verandert in het nemen van beslissingen volgens 
systemen en processen, in een organisatie waarin bij het nemen van beslissingen, de mens en zorgrelatie centraal staat – omdat de zorgrelatie, 
het hart van de organisatie is. Het is daarmee een verandering, waarin we van een organisatie, die voor het nemen van beslissingen “koude” 

systemen en procedures centraal stelt, gaan naar een organisatie die voor het nemen van beslissingen mensen “warm” centraal stelt. 

Wij willen uniek zijn en uniek blijven door menslievende ouderenzorg te bieden en garant te staan voor de borging daarvan in de mooie 
zelfregulerende gemeenschappen. Dit vraagt om overdragen van eigenaarschap en door iedereen nemen van zijn of haar 
verantwoordelijkheid. Dat is een cultuurverandering. De overtuiging zal gaan van ‘wij moeten’ naar ‘wij willen’. Het scheiden van denken en 
doen wordt opgeheven doordat er geen aparte denkers meer zijn aangesteld. Protocollen en checklists zijn naslagwerken en vervangen geen 
vakmanschap van de professionals.  

Uiteraard gebruiken wij hiervoor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Maar dit kader is om te leren en te verbeteren. Sint Anna kent 
speelruimte binnen een aantal centrale kaders. Kaders zijn nodig voor goede menslievende zorg te garanderen en de toekomst van Sint Anna 

veilig te stellen. Opgelegde protocollen en regels zorgen voor denkluiheid wanneer men “het waarom” of de reden erachter niet meer kent. 
Sint Anna heeft daarom voor het denken en doen haar waarden centraal staan en niet protocollen en regels.  

Goede borging van kwaliteit in de gemeenschap vanuit het primaire proces vergt samenwerking, respect en gelijkwaardigheid. In deze 
verandering zullen geen leidinggevenden maar stafexperts en coaches de zelfregulerende gemeenschappen ondersteunen met het verkrijgen 
van de benodigde kennis en vaardigheden. Samen leren en verbeteren  i.p.v. goed en fout of zaken “van bovenaf” opleggen.   

Dit proces wordt gestuurd door de bestuurder. Zij zal vanuit de besturingsfilosofie, de visie, strategische uitgangspunten en waarden, de koers 
bewaken: menslievende ouderenzorg en een toekomstbestendig Sint Anna. 

De stafexpert kwaliteitskader verpleeghuis zal gedurende de ontdekkingsreis in 2018 vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg de verbinding 

zoeken met gemeenschappen, stafexperts en coaches. Zij is geen beleidsadviseur. De ontdekkingsreis is een gezamenlijke zoektocht, waarin 
wie het weet het mag zeggen en wie het niet weet het mag vragen! 
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 De volgende stappen worden vervolgd in 2018: 

1. Vertaling van de organisatie verandering vanuit de visie; 

2. Faciliteren van de benodigde control informatie en uitgaan van basis vertrouwen; 

3. Aanpassen van werkwijzen en “een dashboard” per gemeenschap: 

 Er zijn kwaliteit borgingsverhalen per gemeenschap; 

 Feiten worden niet langer verdoezeld door gemiddelde cijfers; 

 Er wordt horizontaal en ‘real time’ kwaliteit getoetst in de gemeenschap; 

 Minder administratieve lasten door minder verticale stromen; 

 Merkbare kwaliteit eerder bekend dan meetbare kwaliteit, door samen verbeteren; 

 Decentraal en in de gemeenschappen worden de essentiële zaken voor de bewoners als eerste besproken. 

 

Eind 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden ten aanzien van Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie. De belangrijkste speerpunten hieruit zijn:  

1. Leefwereld vs (externe) systeemwereld:  
a. Welke keuzes maken wij en kunnen we dit jaar maken t.a.v. VWS, IGZ, HKZ, zorgkantoor en alle andere externe (kwaliteit) eisen i.r.m. 

de interne kwaliteitsnormen & de leefwereld van onze bewoners.  
b. Het stimuleren van de gemeenschapsleden bij het leren denken vanuit de leefwereld van de bewoners met inbegrip van de gepaste 

kwaliteit en veiligheid. Deze vaardigheid maakt ons uniek en onderscheidend. 
Stavaza december 2017: Afscheid genomen van HKZ / normen kwaliteitskader zijn leidend en ook de basis voor toetsing door IGZ 

2. Het borgen van het zorgproces aan de voorkant: 
Iedereen vindt wat van kwaliteit, maar de volle verantwoordelijkheid ervoor nemen is lastiger. Dit terwijl de taken en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van deze processen klip en klaar helder zijn. Te vaak wordt er onnodig en achteraf op incidenten 

gestuurd. Om in the lead te komen zal in 2017 nog kritischer gestuurd worden op het nemen van de verantwoordelijkheden ten aanzien 
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van de (kritische) zorgprocessen door de medewerkers zelf, de stafexperts in samenwerking met de gemeenschapscoaches. Het 
doorlopen van de PDCA cyclus en het borgen van gemaakte afspraken staan hierbij centraal.  

Stavaza december 2017: per gemeenschap is samen met gemeenschap en stafexperts gekeken naar waar zij tegenaan lopen in het 
zorgproces en welke verbeterpunten zij hebben. Deze werkwijze wordt ook toegepast ten aanzien van punt 3, 4 en 5. Uitkomsten kunnen 
conform de nieuwe beslis-en besluitstructuur een thema worden. (Zie memo Beslis- en besluitstructuur). 

3. De individuele zorgrelatie, de kwaliteit van de ontmoeting en gekend zijn:  
Hoe goed kennen de zorgprofessionals hun bewoners? Hoe brengen zij de kwaliteit en veiligheid in beeld? Hebben zij de risico’s in het 
zicht, maken ze een goede afweging tussen kwaliteit en veiligheid (harde kant) enerzijds en de bedoeling (zachte kant) - tevredenheid & 
welzijn anderzijds? Zijn zij in staat om de verantwoordelijkheid te nemen om steun te vragen bij de juiste experts of hun collega’s in de 
gemeenschap? Het accent ligt op de dialoog tussen bewoner en zorgverlener. 

 

4. Het bevorderen van de kwaliteits- en tevredenheidsbewustzijn bij de gemeenschap:  
Bij de bewoners zelf, vrijwilligers, mantelzorgers en niet alleen de medewerkers. Bewustzijn is de start van alles. Na inzicht en 
bewustzijn kan handelen volgen. De organisatie heeft lang geleund op wat van bovenaf (lees buitenaf) belangrijk werd gevonden. Deze 
steunstructuren hebben de persoonlijke verantwoordelijkheid ingedamd.De basiskwaliteit is bij alle gemeenschappen op orde.  
 

5. Het bevorderen van het risico- en veiligheidsbewustzijn bij de gemeenschap: 
 Bij de bewoners zelf, vrijwilligers, mantelzorgers en niet alleen de medewerkers. Bewustzijn is de start van alles. Na inzicht en 
bewustzijn kan handelen volgen. De organisatie heeft lang geleund op wat van bovenaf (lees buitenaf) belangrijk werd gevonden. Deze 
steunstructuren hebben de persoonlijke verantwoordelijkheid ingedamd.   
Stavaza december 2017: risico –en veiligheidsbewustzijn beslaat alle medewerkers, zij werken deels binnen en deels buiten de 
zelfregulerende gemeenschap.  

6. Aandacht voor de invulling van het ZLP/ECD, het gebruik ervan en de bijbehorende dialoog 
Het individuele ZLPO Het ZLP/ECD is het hart van de zorg, daar waar we afspraken registreren. Het individuele ZLPO 
(ZorgLeefPlanOverleg) levert ook de benodigde kwaliteits-en tevredenheidsinformatie op, alsmede inzicht in de risico’s. Goede 
registratie is belangrijk voor goede zorg. In 2018 zal expliciet hier de aandacht naar toe gaan omdat het contract met Unit 4 is opgezegd.  
Stavaza december 2017: Screening op het totale proces en werking ZLP heeft plaats gevonden,  teneinde maximale kwaliteitsinformatie 
op gemeenschapsniveau hieruit te kunnen halen. Dit wordt per gemeenschap opgepakt. Daarna vindt vertaling plaats naar het 
kwaliteitsdashboard. Alles met zo min mogelijk extra administratief werk voor de medewerkers en staf. 
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7.  Kort cyclische kwaliteitsslagen vs de meer methodologische op de langere termijn:  
Het unieke van Sint Anna is de bewuste keuzes die gemaakt worden vanuit de leefwereld van de bewoners (de bedoeling) in relatie met 
kwaliteit & veiligheid. Het zicht hebben op de risico’s en in de dialoog deze naar voren brengen, en daar waar nodig de samenwerking 
zoeken.  
Stavaza december 2017: er is gekozen om een kwaliteitsvenster te maken waarmee Sint Anna zich in de volle breedte transparant 
maakt. Het in dialoog gaan met de bewoners en dit vastleggen in het ZLPO maakt de zachte kant expliciet. Het meten van tevredenheid 

& welzijn (zachte kant) wordt een inspirerend moment zowel voor de bewoners als de medewerkers. Op dit moment gebeurt dit in 
huiskamer gesprekken en mantelzorgavonden.  

8. Stimuleren van gemeenschapsleden om te denken in verbeteren (in plaats van in fouten)  
Denken vanuit de leefwereld en het levensverhaal om het geluk van de bewoners te stimuleren: 
Stavaza december 2017: het over de muur gooien van kwaliteitsinformatie is voorbij. Dit werkt een lerende cultuur niet in de hand. 
Stafexperts en coaches  en  medewerkers gaan samen het gesprek aan. 

9.  De rol van de CR en RvT als het gaat om kwaliteit (toetsende en signalerende rol): 
Toezicht en verantwoording, die past bij de eigentijdse organisatie die Sint Anna wil zijn, gaat uit van de mens, eenvoud en is 

overzichtelijk. Het creëren van verantwoordingsinformatie mag daarom niet ten kostte gaan van de uren die kunnen worden besteed in 
de praktijk. Het systeem moet ondersteunend zijn aan de ‘Bedoeling’ vanuit de verschillende rollen, die ieder heeft in het 
verantwoordingsproces. Daarmee maakt Sint Anna het van ‘beneden naar boven’ en van ‘binnen naar buiten’ organiseren mogelijk.   
Het vervolg van het proces vindt plaats in kleine stapjes om zo ons doel uiteindelijk te bereiken. Dit gehele proces wordt begeleid door 
een externe coach.     
Stavaza december 2017: Samen de dialoog aangegaan, teneinde los te komen van systeemwereld en verantwoordingscultuur. 
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Staf en experts:  
 
Verpleegkundige Team 
Berty van Tilburg (opleidingscoördinator),  

Arie Verhoeven (staffunctionaris FD),  
Rudy Arts (staffunctionaris FD),  
Manja de Kleijne (staffunctionaris roosteren en plannen),  
Frank van der Zanden/Annemie Raedts (zorgbemiddelaar),  
Marleen Nas (stafexpert kwaliteitskader verpleeghuiszorg) 
Ruud Crooijmans (Coach facilitair) 
Leny Bulder (Wasserij) 
Kitty Peters (specialist verzorgende psychogeriatrie) 

Behandelaren: 
 
 
 

Birgit Weijling (psycholoog)  
Jac Ansems (SPOG) – verpleeghuiszorg & BOPZ 
Marie-Jose Arts (diëtiste),  
Maud Koopmans (ergotherapie),  
Ilonka van Minnen (fysiotherapie),  
Wondzorgverpleegkundige (Pantein) 
 

Cis Pater (pastoraal medewerker)  

Annemie Raedts (Opname coördinator)  
Mascha Claus (Coach kleinschalig Wonen) 
Elle Fransen (Coach welzijn en zorg) 
Marly Berkvens (Verpleegkundige) 
Jacqueline Poelen (Verpleegkundige en medicatieveiligheid) 
Yvonne Gommans (Mantelzorg en Vrijwilligers) 
 
Aandachtsvelders: medicatie, mondzorg en incontinentie 
Sterrolhouders Leven in Gemeenschap  
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Overzicht instrumenten & processen in Sint Anna  

 

 Kwaliteitsverbeteringen/bevorderende 
instrumenten 

 

2017 Opmerkingen 

0 Kwaliteitswet zorginstellingen Wordt op alle punten gevolgd   

1 Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Is leidend voor kwaliteit in SA – in 2017 screening op 
inhoud + doorvertaling naar kwaliteitsdashboard 
gemeenschappen.  

 

2 Externe audit KIWA – HKZ  
(toetsend en normerend) 

Er is afscheid genomen van externe certificatie – in 2017 
zal de externe toetsing door IGZ leidend zijn.  
 
 
Met de gemeenschappen keuze maken voor een 
meetinstrument/dashboard die de ZRG’s zelf kunnen 
gebruiken. Hierbij gaat het om de ‘harde kant’ van 
kwaliteit dus de veiligheid & kwaliteit.  Uitzoeken welke 
informatie uit het ZLP gegenereerd kan worden.  
 
De harde kwaliteitsindicatoren worden geformuleerd 
basis van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017).  

 

3 Interne audits (toetsend) 
 

Interne audits worden als instrument aangeboden aan 
de ZRG’s – het mag gebruikt als verbeterinstrument, 
maar het hoeft niet. 
 

De Interne audits zijn bedoeld om 
kwaliteitsinformatie te geven en daar 
verbeteracties op te zetten. De 
gemeenschappen zullen in 2018 zelf 
aangeven hoe zij dit willen blijven 
doen. 

4 MIB 
 

In 2018 wordt de procedure incidenten gehandhaafd.  
 
De ZRG’s zijn verantwoordelijk voor zowel incidenten op 
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bewoners als op medewerkers niveau.  
 
Verbeterpunten: het oppakken van de incidenten door 
de gemeenschappen, verhogen van het kwaliteits- en 
risicobewustzijn (wat gebeurt er voordat het incident 
plaatsvindt, wat vinden wij als gemeenschap 
belangrijk?, registratie van incidenten in het ZLP.  

5 MIM   

6 PRISMA-methode 
 
 
 

Bij een melding bij de IGZ is Prisma een goede methode  
om uit te voeren..  
Prisma kan door de gemeenschap ook worden ingezet 
als er behoefte is aan een diepte-analyse.   

De Prisma methode is een 
systematische analyse die inzicht 
geeft in de oorzaken en sub-oorzaken 
van (bijna-)incidenten.  
 
Bij Sint Anna werken twee 
medewerkers die deze methode 
beheersen. Daarnaast is er een 
onafhankelijke voorzitter 
beschikbaar.  

7 EHB: Procedure handboeken 
(documenttotstandkoming, kwaliteitseisen 
en systematische evaluatie); 
 

implementatie van de Vilans KICK protocollen. 
Verbeterpunten: sturing op naleven van afspraken en 
protocollen door het team. Inzet van stafexperts hierbij. 

 

8 Functioneringsgesprekken en 
POP/trendverslagen (ook toetsend); 
 

  

9 Audit farmaceutisch beleid (door Service  
apotheek Boxmeer); 
 

Service apotheek Boxmeer neemt het beleid door in 
samenwerking met de GECO 
(geneesmiddelencommissie) 

 

10 AO/IC (Administratieve Organisatie en 
Interne Controle); 

Opgepakt door Elly Kahlert met het koersteam Het AO/IC rapport over 2017 is nog 
niet binnen.  
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11 Klachtenbeleid bewoners (+ reglement); 
 

Per 1 januari 2017 is Sint Anna aangesloten bij het 
klachtenbeleid van Pantein en kan gebruik worden 
gemaakt van de zorgbemiddelaar en de 
klachtencommissie.  

 

12 Procedure informele klachten; 
 

Er zijn geen informele klachten.   

13 Klachtenprocedure medewerkers/Beleid 
psychosociale arbeidsrisico’s (incl. 
gedragscode en vuistregels); 

Op vraag vanuit de gemeenschappen  

14 Kwaliteitsbeleid 
 

Huidig plan is het kwaliteitsbeleid voor 2018. En de 
ontdekkingsreis is gestart.  

 

15 Opleidingsbeleid/opleidingsplan 
 

Opleidingen dienen ter ondersteuning aan de 
gemeenschappen OF daar waar de basis niet op orde is. 
In 2018 wordt steeds helderder welke expertise er in huis 
is, waar de gemeenschappen van gebruik kunnen  maken. 
De gemeenschappen bepalen de inzet van opleiden. 
Vanuit de stafexperts en coaches  zal gekeken worden 
hoe er van elkaars talenten en expertise gebruik zal 
kunnen worden gemaakt.  

 

16 Begeleidingscommissie SSA (behandelaren) 
 

 De begeleidingscommissie werkt nu nog centraal, in 
2018 zal er gekeken moeten worden of de ZRG zelf een 
rol hierin gaan spelen. 

 

17 Geneesmiddelencommissie In 2018 blijft de geneesmiddelencommissie actief   

18 Moreel Beraad Het Moreel Beraad is nu niet actief. Onlangs is vanuit de 
gemeenschappen aangegeven dat er behoefte is aan 
uitleg over ethische dilemma’s. Dit wordt in een thema 
opgepakt. 

 

19 HAGRO/Apotheker De bestuurder overlegt met de HAGRO en de Apotheker, 
hierin komen gemeenschapsoverstijgende onderwerpen 
aan de orde.   

 



Pagina 10 van 13 
 

20 Begeleidingscommissie infectiepreventie Per gemeenschap is infectiepreventie ondergebracht bij 
de sterrol: Leven in Gemeenschap 

De commissie blijft in 2018 nog 
bestaan, daarna zal afbouw 
plaatsvinden.  

21 Ontwikkeling van een VAR of PAR vanuit 
het kwaliteitskader verpleeghuizen 2017).  
 

Sint Anna heeft een verpleegkundig team die de rol van 
VAR op zich neemt.  

 

22 Elektronisch Handboek en Vilans 
protocollen 

In het EHB en Vilans zijn alle benodigde protocollen 
opgenomen die nodig zijn voor de uitvoering van de 
verpleging en verzorging in Sint Anna.  
 
Daarnaast zijn er ook andere afspraken te vinden waar 
gemeenschappen gebruik van kunnen maken mochten zij 
dat vanuit de vraag nodig hebben.  

Protocollen en regels mogen denk 
luiheid niet bevorderen. Hoe en 
waarom je iets doet is bij Sint Anna 
altijd een uitgangspunt.  

23 Verpleegkundige Team voor alle 
gemeenschappen 

De verantwoordelijkheden van het VPT zijn vastgelegd in 
beleid. In het VPT zijn aandachtsgebieden verdeeld: 
wondzorg, onbegrepen gedrag/dementie & agressie, 
diabetes, palliatieve zorg.  

 

24 Aandachtsvelders in gemeenschappen Ten aanzien van incontinentie, medicatie en mondzorg.  

25 Gespecialiseerd verzorgende 
psychogeriatrie 

Zijn in opleiding – gaan coachend kennis en vaardigheden 
doorgeven in de gemeenschappen,  
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 Toetsende instrumenten zijn (hoe staat het 
ervoor?) 

 

2017 Opmerkingen 

23 Commissie Kwaliteit Raad van Toezicht 
 

De rol van de commissie RvT wordt in 2018 nader 
bekeken op welke wijze kan deze commissie toezicht 
kan houden op  het borgen van kwaliteit binnen de 
gemeenschap vanuit het primaire proces.  

 

24 OR/CR 
 

  

25 Bewonertevredenheid Het in dialoog gaan met de bewoners in het ZLPO 
maakt de zachte kant expliciet. De tevredenheid van 
bewoners wordt per gemeenschap in 2018 zichtbaar 
gemaakt,  en meegenomen in het dashboard. 

Zie ook ZorgkaartNederland.nl  
 

26 Medewerkertevredenheidsonderzoek    Medewerkertevredenheid wordt op  
gemeenschapsniveau gemeten door in 
gesprek te gaan.  

27 Toetsing door de Inspectie van 
Gezondheidszorg 
 

De pijlers van IGZ zijn leidend in SA.  
 

De drie pijlers waar de IGZ op toetst: 
Pijler 1 Persoonsgerichte zorg  
Kent de medewerker de cliënt 
Heeft de cliënt regie 
Wordt het netwerk van de cliënt 
betrokken 
Pijler 2 Deskundige zorgverlener  
Wordt er gewerkt op professionele 
wijze 
Beschikken medewerkers over 
voldoende kennis en kunde 
Wordt er goed samengewerkt 
Pijler 3 Sturen op kwaliteit en 
veiligheid  
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Veilige zorg 
Leren van incidenten 
Samenwerking met andere instanties 

28 Accountantscontrole 
 

  

29 Inspectie door de Voedsel en Waren 
Autoriteit op naleving HACCP; 

 

Loopt door en vindt jaarlijks plaats. Monitoring door 
stafexperts 

 

30 RIE/ARBO 
 

Er is een thema groep vitaliteit en hierin worden de RIE 
en ARBO onderwerpen in meegenomen.  

 

31 (ziekte)Verzuimcijfers 
 

Monitoring door de gemeenschappen  

32 Leveranciersbeoordeling 
 

Monitoring door stafexperts  

33 Toetsen van voorbehouden en risicovolle 
handelingen (tevens kwaliteitsverbetering). 
 

Zelfde werkwijze als in voorgaande jaren. Twee-
jaarlijkste toetsing voor alle zorgprofessionals. 
Monitoring door stafexperts 

In 2018 wordt gekeken op welke wijze 
we de verantwoordelijkheid voor de 
toetsingen bij de medewerkers kunnen 
leggen.  
Er wordt gekeken naar E-learning en 
toetsing.  

34 Hygiënekeur 
 

Loopt door en vindt jaarlijks plaats. Monitoring door 
stafexperts 

 

35 Toetsing drinkwaterkwaliteit door 
watermaatschappij; 

 

Extern: monitoring door stafexperts  

36 Toetsing gebruiksvergunning (veiligheid); 
 

Extern: monitoring door stafexperts  

37 Toetsing milieuvergunning. 
 

Extern: monitoring door stafexperts  
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 Instrumenten die gebruikt worden om 

mee te sturen of verantwoording mee af 
te leggen 

 

2017 Opmerking 

 Bestuurdersbeoordeling (jaarlijks); 
 

Koppeling met kwaliteitsvenster & 
vraag/behoefte van CR en RvT.  

 

 Meerjarenbeleidsplan 
 

Dit is onderdeel van het strategisch 
vastgoedplan wat in 2018 gereed 

komt. 

 

 Kaderbrief 
 

Kaderbrief is vanaf 2018 Koersbrief  

 Gemeenschapsplannen; 
 

  

 Managementrapportages (maand en 4 
maand rapportages); 

 

4 maandelijkse rapportage wordt 3 
maandelijkse rapportage.  

 

 Jaardocument MV SSA; 
 

  

 Jaarverslag OR; 
 

  

 Jaarverslag CR; 
 

  

 Jaarverslag klachtencommissie bewoners 
 

Extern belegd bij klachtencommissie 
van Pantein.  

 

 Jaarverslag klachtencommissie 
medewerkers. 
 

  


