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Kwaliteitsverslag 2018 Dit eerste kwaliteitsverslag geeft een beeld van de ontwikkeling van 

de kwaliteit van Stichting Residentie Buitenzorg over het jaar 2018 ten aanzien van de 

zorgdienstverlening op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). In 

dit verband is rekening gehouden met bevindingen uit materiële controle en inspectiebezoek in 

december 2019.   

Lerende organisatie Wij willen een lerende organisatie zijn. In de praktijk betekent dit dat wij als 

organisatie steeds willen leren om te verbeteren teneinde de zorgdienstverlening aan onze 

cliënten verder te optimaliseren. Hierbij staat de PDCA-cyclus centraal.   

Doelgroep De doelgroep bestaat uit Indische en Molukse ouderen of ouderen die zich daarmee 

verwant voelen. Vanuit Groningen, Assen, Almelo en Drachten leveren wij zorg en ondersteuning 

in combinatie met wonen voor de doelgroep. Tot de doelgroep behoren in het bijzonder ook 

Surinaamse en Antilliaanse ouderen.   

Visie Wie zich senang voelt, leeft langer, gelukkiger en gezonder! Dit noemen wij vanuit 

cultuurspecifiek oogpunt de ‘senang factor’. Warmte, gastvrijheid en respect zijn kernwoorden 

die het persoonsgerichte karakter van de zorgdienstverlening onderstrepen. In onze visie staat de 

klant centraal vanuit een cultuurspecifieke context.  

Module groepszorg 

1. Vanaf 1 januari 2018 werken wij met de module groepszorg van Nedap. Deze module is 

gekoppeld aan ONS, het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) dat wij gebruiken. In de module wordt 

de verleende zorg geregistreerd en gerapporteerd op individueel niveau en groepsniveau. Met 

het in gebruik nemen van de module wordt het ECD gekoppeld aan een elektronische 

aanwezigheidsregistratie. In de loop van 2018 is het werken met de module geïntegreerd in het 

werkproces van de activiteitenbegeleiders van de dagbesteding. De module gaat ook gebruikt 

worden voor de langdurige zorg.     

Kwaliteitssysteem 

2. In 2018 hebben wij een start gemaakt met het herijken van onze administratieve processen 

onder de noemer van het senang  model. Dit om te komen tot een aantoonbaar werkend 

kwaliteitssysteem dat goed aansluit bij het cultuurspecifieke karakter van onze organisatie en dat 

een handvat biedt voor verbetering. Uitgangspunt is dat cliënten, medewerkers en organisatie 

zich senang voelen.  ISO-certificatie is onze  ambitie. De planning was dat dit proces in 2018 

afgerond zou worden. In de loop van 2018 is de afronding naar 2019 geschoven. In het kader van 

kwaliteit werken wij sinds het najaar van 2018 aan het optimaliseren van de 

gebruiksmogelijkheden van ONS en dan met name waar dat het genereren van ‘big data’ betekent 

en het koppelen van systemen. Voorbeeld is het koppelen van ONS met de salarisverwerking.      
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Zinvolle dagbesteding 

3. Van huis uit besteden wij veel aandacht aan dagbesteding vanuit cultuurspecifiek oogpunt. Een 

zinvolle dagbesteding betekent voor ons zoveel mogelijk aansluiting vinden bij de persoonlijke 

wensen en voorkeuren van de cliënt die binnen onze doelgroep vaak verweven zijn met 

cultuurspecifieke elementen. In 2018 hebben wij een start gemaakt met het onderwerp zingeving 

te integreren in de dagbesteding. Dit heeft tot boeiende ontmoetingen geleid tussen onze 

cliënten, die vaak een sterke spirituele beleving hebben. Voor de langdurige zorg hebben wij het 

activiteitenprogramma herijkt. Daarbij kijken we vooral naar activiteiten die aansluiten bij de 

wensen van onze cliënten op individuele basis. Dit dient verankerd te zijn in het zorgplan van de 

individuele cliënt. Met de introductie van een activiteitenbank, waarin activiteiten worden 

vastgelegd en geëvalueerd, verwachten we daar verdere verdieping in te kunnen brengen vanuit 

het perspectief van de senang factor.  

Rapporteren  

4. Punt van aandacht is het rapporteren van geleverde zorg, het tijdig signaleren van 

veranderingen en daarop reageren. In het scholingsaanbod hebben we daarom specifiek aandacht 

besteed aan rapportage vaardigheden. Het rapporteren op doelen met behulp van SOA(E)P is 

daarbij één van de aandachtspunten. Het rapporteren van zorg vormt in combinatie met 

evalueren onderdeel van de PDCA-cyclus.  Afgesproken is dat dit onderwerp wekelijks aan de orde 

komt in de afstemming met SOG-er en zo nodig andere disciplines.        

Volledigheid zorgdossiers 

5. Wij maken gebruik van het ECD van Nedap, oftewel ONS. Optimalisatie van het gebruik van dit 

systeem is een blijvend aandachtspunt uit oogpunt van kwaliteit. Audits  gaan meer structureel en 

geformaliseerd onderdeel uitmaken voor de beheersing van de processen. Daarin wordt ook de 

volledigheid van zorgdossier meegenomen.  

Evalueren 

6. In het kader van leren en verbeteren speelt het periodiek evalueren van geleverde zorg een 

belangrijke rol. Evaluatie vormt de basis voor verbetering van de zorgdienstverlening. Het 

agenderen van periodieke evaluaties vormt een punt van aandacht. De zorgverleners hebben hier 

een belangrijke taak in. Punt van aandacht is dat evaluaties periodiek worden gehouden, ook als 

er geen verandering in zorgvraag is. Evaluatie valt bij ons samen met het multidisciplinair overleg, 

waarbij de cliënt en zijn familie nauw betrokken is.   
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Administratie 

7. Een aandachtspunt in 2018 was het tijdig declareren van geleverde zorg. In de loop van 2018 

hebben we het declaratieproces gestroomlijnd opdat tijdig gedeclareerd wordt. Mut/maz is een 

blijvend aandachtspunt. Vooral de vier AGB-codes die bij het declareren worden gehanteerd, 

maken het in sommige gevallen lastig om tijdig in zorg te melden. Het betreft acties die veelal in 

combinatie met een externe partij worden uitgevoerd. Met deze externe partij hebben wij 

verbeterafspraken gemaakt, met name waar het signaleren en communiceren betreft.  

Personele bezetting   

8. Voor onze organisatie wordt het steeds belangrijker om deskundig personeel in dienst te 

hebben en aan de organisatie te binden, waarbij de kwaliteit van dienstverlening structureel 

geborgd wordt. In 2018 hebben we personele mutaties gehad die veelal verband hielden met ons 

streven naar kwaliteitsverbetering en aansluiting bij de doelgroep. Naar de toekomst toe zetten 

we in op duurzame inzetbaarheid en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden om deskundig personeel 

structureel te binden. Dit geldt ook voor medewerkers die een interne opleiding bij ons hebben 

gehad. We besteden in algemene zin aandacht aan scholing en bijscholing. In dit verband hebben 

we er voor gekozen om de HRM-functie structureel in te vullen ter ondersteuning van het bestuur. 

De jaarcijfers 2018 laten zien dat we meer hebben geïnvesteerd in personeel, ongeveer € 100k bij 

een min of meer gelijkblijvende omzet. Het betreft hier vooral een versterking op het niveau van 

verplegend en verzorgend personeel. In feite liepen we daarmee vooruit op de kwaliteitsimpuls 

voor 2019 via de kwaliteitsgelden.  

Medicatieveiligheid    

9. In 2017 hebben wij ingezet op de implementatie van een elektronische toedienregistratie 

(ETDR) in de vorm van CareXS. De keuze voor dit systeem is gelegen in de specificaties die maken 

dat de ETDR zowel in de thuissituatie als in het verpleeghuis gebruikt kan worden en er in de 

nabije toekomst koppelingen gemaakt kunnen worden met bijvoorbeeld een medicijndispenser 

die bij thuiswonende cliënten geplaatst wordt. Het ontwikkelproces van dit systeem is een aantal 

keren vertraagd geweest, waardoor de daadwerkelijke implementatie is uitgesteld naar de zomer 

van 2019. ETDR dient bij te dragen aan versterking van de medicatieveiligheid.  In het kader van 

de bevindingen van de inspectie is medicatieveiligheid als kritisch proces aan de orde gekomen. 

Op basis van de bevindingen hebben wij de nodige verbeteracties in gang gezet.     

Klachten  

10. Residentie Buitenzorg kent een klachtenprocedure. In 2018 zijn er via deze procedure geen 

klachten ingediend. 
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Cliëntenraad  

11. Dit kwaliteitsverslag is met de cliëntenraad en medewerkersvertegenwoordiging besproken, 

wat op een aantal punten waardevolle input heeft gegeven. Met name benadrukt de cliëntenraad 

het belang van het verder versterken van het cultuurspecifieke karakter van de organisatie 

waarbij de persoon van de cliënt centraal staat. Een activiteitenbank ziet de raad als een positieve 

ontwikkeling en adviseert om cliënten en vrijwilligers daar actief bij te betrekken. In algemene zin 

benadrukt de cliëntenraad dat het belangrijk is de cultuurspecifieke waarden die voor individuele 

cliënten belangrijk zijn in het zorgplan goed mee te nemen. Voorts dringt de cliëntenraad aan op 

snelle implementatie van ETDR in het belang van medicatieveiligheid.  

 

Groningen, 13 maart 2019 

Adeline Schiphuis-Piël,                                  

directeur/bestuurder  


