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Inleiding
Envida tijdens de Covid-19 pandemie
In 2021 zette de coronacrisis onveranderd door. De evaluatie van de eerste crisisgolf in 2020 maakte
duidelijk dat de crisis niet alleen veel beperkingen opleverde, maar ook een groot aantal inzichten en
hefbomen in het leveren van kwalitatieve zorg. Deze inzichten werden in 2021 verankerd in de
werkwijze van Envida:


Van een centrale besluitvorming werd er ruimte en kaders geboden voor passende decentrale
besluitvorming op locaties.
 Een ontwikkeling in de samenwerking op locaties vanuit verschillende expertisegebieden. Lokale
crisisteams met vertegenwoordiging vanuit management (manager en teamleider), Verplegen &
verzorgen (coördinator Wonen, Welzijn en Zorg (CWWZ) en kwaliteitsverpleegkundige) en
Behandeling & Begeleiding (Specialist Ouderengeneeskunde en/of psycholoog).
 Betere aansluiting van de geledingen (Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Professionele Advies
Raad).
De pandemie duurde voort en zou voorlopig nog niet ten einde zijn, maar de aanpak wierp zijn
vruchten af en bood houvast en comfort.

Implementatie kwaliteitskader verpleeghuiszorg vanuit visie
Envida heeft een visie op verpleegzorg ontwikkeld die verbonden is met de acht thema’s van het
landelijk Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (zie infographic 1). De focus van het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg ligt op ‘samen leren’ als basis voor kwaliteitsverbetering. Het kader beschrijft
vanuit vier zorginhoudelijke en vier rand voorwaardelijke pijlers wat goede en doelmatige
verpleeghuiszorg inhoudt en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden. Het doel is
drieledig:
1. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van (intramurale)
verpleeghuiszorg.
2. Het geeft aanbevelingen voor zorgverleners en zorgorganisaties om de kwaliteit te verbeteren en
het lerend vermogen te versterken.
3. Het vormt een kader voor extern toezicht door de inspectie en voor zorginkoop.

Infographic 1 Visie Verpleegzorg en kwaliteitskader verpleeghuiszorg
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Vanuit de visie verpleegzorg implementeert Envida het kwaliteitskader verpleeghuiszorg binnen de
organisatie. Hiervoor is sinds eind 2018 de samenwerking met Waardigheid & Trots op Locatie (WOL)
gezocht. De samenwerking bestond uit een initiële scan op het gehele kwaliteitskader eind
2018/begin 2019 op 4 locaties van Envida, waarbij Envida onderdeel uitmaakte van de ontwikkeling
van het instrument. Tevens werd eind 2019 een coaching traject gestart voor de
kwaliteitsverpleegkundigen; een toen nieuwe functie die als linking pin tussen kwaliteitskader
verpleegzorg en uitvoering hiervan binnen de locaties werd gepositioneerd. Tevens bood WOL
ondersteuning na de eerste golf Covid-19 waarin middels een ‘corona-audit’ in samenwerking met
alle Lokale crisisteams op basis van de acht thema’s van het Kwaliteitskader de aanzet tot de
kwaliteitsplannen voor 2021 werd gemaakt.

Zicht op kwaliteit van zorg
Om op een uniforme wijze vanuit cliënt-, medewerker- en organisatieperspectief inzicht te verkrijgen
in de stand van zaken ten aanzien van het gehele kwaliteitskader is tussen maart en juli 2021 op alle
locaties1 een (her)zelfscan ten aanzien van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg uitgevoerd.
Gegevens werden
opgehaald middels
vragenlijsten die werden
voorgelegd aan bewoners,
medewerkers en bestuur,
management, staf en
(kwaliteits)beleid. De
resultaten zijn per locatie
besproken met
vertegenwoordiging uit de
zorg
(kwaliteitsverpleegkundige,
coördinator WWZ),
behandeling & begeleiding, lokale cliëntenraad en management (teamleider en management). De
aandachtspunten zijn besproken en een plan van aanpak werd opgenomen in het scanverslag. De
resultaten boden hiermee gericht input voor het kwaliteitsplan van de locaties die in de vorm van het
scanverslag eind 2021 voor alle woonzorgcentra beschikbaar waren.

Resultaten scans 2021
De resultaten van de scans zijn in onderstaand schema per pijler van het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg weergegeven middels een kleur-code. Bij locaties Beukeloord, De Bron en
Appelgaard staan vooraan ook de gegevens van een zelfscan die eind 2018/begin 2019 (als pilot) zijn
uitgevoerd. Het schema biedt een integraal en uniform beeld van de stand van zaken voor alle
woonzorgcentra van Envida.

1

Met uitzondering van woonzorgcentrum La Valence in verband met de intensieve transitie naar kortdurende
zorg.
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De resultaten laten in eerste oogopslag al zien dat op de zorginhoudelijke thema's beter wordt
gescoord dan op de rand voorwaardelijke thema's. Het thema Persoonsgerichte zorg is goed
geworteld in de visie en in de praktijk op locaties. Veiligheid is bij de meeste locaties goed
georganiseerd en op orde. Beide pijlers kleuren op de meeste locaties dan ook groen. In tegenstelling
tot de pilotfase in 2018/2019 zijn er op geen enkele locatie ernstige (rode) issues. Ook is zichtbaar
dat op alle drie de locaties waar er sprake was van een herhaalscan duidelijke verbeteringen
zichtbaar zijn tussen de eerste en tweede meting. De belangrijke invloed factoren zijn ook hier te
duiden op de inbedding van de kwaliteitsverpleegkundige op locatie, de verbeterde samenwerking
tussen verschillende functies op locaties (vooral ook in de covid-19 periode) en de ruimte en het
kader dat werd geboden om meer eigenaarschap op de locaties te beleggen.
Het algemene beeld is:


Envida maakt twee belangrijke bewegingen door: Inhoudelijk is er op een aantal locaties een
transitie gaande van verzorging- naar verpleeghuiszorg. Vanuit de visie is de opvatting dat wonen
en welzijn even belangrijk zijn als (medische) zorg. Procesmatig wordt er ingezet op een
verandering van top down naar bottom up, waarbij eigenaarschap voor kwaliteit én eigen
professionaliteit meer bij medewerkers en teams is belegd en waarbij ook het beleid meer
bepaald wordt vanuit de locaties, met veel eigen (regel)ruimte. Envida-Locaties hebben een
eigen karakter en zijn daar ook trots op. Belangrijk is dat er wordt voorzien in een systematiek en
instrumenten waarmee gestuurd kan worden op zowel centraal als decentraal niveau. De scans
beiden hiervoor houvast.
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Om de integratie van persoonsgerichte zorg en wonen en zorg invulling te geven, is in het
achterliggende jaar het functiehuis aangepast (onder andere medewerker Wonen, Welzijn en
Zorg). Tevens is om leiderschap op locaties vanuit zowel vanuit zorg- als organisatieperspectief
beter invulling te geven op alle locaties de sturingsstructuur van teamleider, coördinator Wonen,
Welzijn en Zorg en kwaliteitsverpleegkundige (kernfuncties Verplegen & Verzorgen)
geïmplementeerd. Dit gebeurt ook voor de kernfuncties Behandeling & Begeleiding. Gezamenlijk
vormen zij het kernteam dat interdisciplinair samenwerkt. Niet alle locaties zijn even ver in dat
implementatietraject (d.w.z. dat het samenspel nog in ontwikkeling is) maar de visie is duidelijk.
De aandachtspunten die geconstateerd zijn (zie ook onderstaande tabel), gaan over alle thema’s
van het kwaliteitskader. Aandacht voor PDCA en borging blijft belangrijk indien leren en feedback
en personeelssamenstelling een thema is op de locatie.

Aandachtspunten en interventies op basis van de resultaten
In onderstaande tabel worden op de afzonderlijke thema’s de rode draden ten aanzien van de
aandachtspunten en de interventies beschreven.

Inhoudelijke thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Persoonsgerichte
zorg

Aandachtspunten
Aandacht gaat vooral uit naar op een (nog) hoger niveau tillen van de
persoonsgerichte zorg, m.n. door flexibiliteit in houding en gedrag (wat mag/kan)
en vervolg op de implementatie, inzet en gebruik van de Groninger Wellbeing
Indicator (GWI) waarmee aan de hand van een achttal thema’s samen met een
bewoner opgehaald wordt wat een (nieuwe) bewoner belangrijk vindt om leven
aan de dagen toe te voegen.
Interventies
Envida verpleegzorg gaat over van het elektronische bewoners dossier van Qic naar
Nedap (ONS). Tevens is het functiehuis van Envida verpleegzorg recent vernieuwd
om goede invulling te geven aan Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). Het
implementatietraject van ONS is gekoppeld aan het leertraject voor de
medewerker WWZ. Het kwaliteitsmeetinstrument kwaliteitskader verpleeghuiszorg
helpt om op locaties de stand van zaken rond persoonsgerichte zorg te monitoren
en geeft als zodanig ook interne benchmark en veel informatie, zodat de
verschillende locaties hiermee van elkaar kunnen leren en verbeteren.

Wonen en Welzijn

Aandachtspunten
 De soms verouderde gebouwelijke voorzieningen en schoonmaak zijn
onderwerpen waar kritisch op gescoord wordt op meerdere locaties.
 Daarnaast zijn de verbeterpunten vooral: verdere samenwerking/integratie van
Activiteitenbegeleider (AB) en medewerker Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ),
het actiever betrekken van familie.
Interventies
In lijn met versoepeling van de eerdere corona maatregelen zijn de locaties
zelfstandig aan de slag om dit invulling te geven. Dit gebeurt vanuit de geleerde
lessen die zijn opgedaan tijdens de periode waarbij met name de verpleeghuizen in
complete lockdown zaten. Het gaat dan zowel om het inzetten van vrijwilligers en
activiteitenbegeleiders als de ontwikkeling van de medewerkers WWZ die ook
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Veiligheid

Leren en
verbeteren

actief handelen op individuele en zinvolle daginvulling en dagbesteding van
bewoners. Verder is ook de inzet van familie in de zorg en/of dagbesteding van
bewoners aandachtspunt voor bijna alle locaties. In de opvolging hiervan wordt
voorzien door de periodieke monitoring op het gehele kwaliteitskader
verpleeghuiszorg middels het meetinstrument kwaliteitskader verpleeghuiszorg
(zie implementatie monitoringmethodiek en -cyclus bij Leren en Verbeteren).
Aandachtspunten
De scores zijn uitstekend! Alleen de opvolging van incidenten vraagt op meerdere
locaties nog om aandacht. Dit sluit aan bij aandachtspunten bij leren en
verbeteren.
Interventies
Zie link met leren en verbeteren en ontwikkeling melden van
incidenten\mogelijkheden om overzichten van registraties via de Envida Wijzer
inzichtelijk te maken.
Aandachtspunten
 Er is behoefte aan meer betrokkenheid en in samenwerking ontwikkelen en
van elkaar leren binnen -maar ook tussen- de locaties. Vraag is hoe de
verbinding op de planning en control-cyclus en op het kwaliteitsplan
verpleegzorg gemaakt kan worden vanuit een meer eenduidige structuur en
werkmethodiek. Er worden nu diverse instrumenten gebruikt en medewerkers
voelen zich onvoldoende eigenaar c.q. verantwoordelijk voor het delen en
verder verbeteren hiervan.
 Daarnaast kan ook het methodisch werken en het volgen van de PDCA nog
beter in de praktijk worden gebracht, met name de check-and-act-kant van de
cirkel.
Interventies
 Voor Envida en de locaties een Kwaliteit Verbeter Cyclus introduceren en
aansluiten op de locaties om vervolgens met behulp van locatieontwikkelplannen en een organisatie ontwikkelplan (OOP) tot een cyclisch
ondersteunend instrument te komen. Daarbij vooral begeleiden in de PDCA
cyclus en centraal/lokaal daarin te laten afstemmen, samenwerken en
verbeteren.
 Alle locaties worden hierin meegenomen en getraind in het gebruik maken van
een eenduidig kwaliteitsmeetinstrument waarmee het goede gesprek dialoog
rondom de verbeteringen gevoerd kan worden.
 Deel uitmaken van een lerend netwerk zowel intern tussen de locaties als
extern vanuit AWO met een aantal zorgaanbieders (Meander, Cicero,
Sevagram, Vivantis en Zuyderland).

Rand voorwaardelijke thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Aandachtspunten
Leiderschap



De aandacht en inzet van de teamleider op locatie sluit goed aan, de manager
verpleeghuiszorg en de directie worden op meerdere locaties als (teveel) op
afstand beleefd.
De sturing vanuit samenwerking manager, teamleider, coördinator WWZ en
kwaliteitsverpleegkundige wordt wisselend ervaren; soms heel duidelijk en
effectief, op andere locaties nog in ontwikkeling; een beweging die ook
samenhangt met de rol van medewerker WWZ, ook die nieuwe functie is nog
in ontwikkeling.
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Centraal wordt een meerjarenstrategie (2020-2025) vanuit (gedeelde en
doorleefde) overtuigingen geïnitieerd en neergezet. Hier wordt zichtbaar dat
de samenhang, saamhorigheid en samenwerking van wezenlijk belang is om als
Envida hier de juiste invulling te geven. Dit ervaart men nog onvoldoende op
zowel centraal niveau als op de locaties.

Interventies
 Gesprek voeren vanuit verpleegzorg op organisatieniveau met de bestuurder
en bestuurssecretaris/DT om te beschouwen of hier een consistente richting en
inrichting gevoerd wordt en waar naartoe gewerkt wordt.
 Zorgdragen voor de juiste en uniforme communicatie- en overlegstructuur om
dit proces te faciliteren.
 Oppakken van eigenaarschap door betrokken medewerkers in
(interdisciplinaire) samenwerkingsverbanden.

Personeelssamens
telling

Aandachtspunten
 Het beeld qua in-, door- en uitstroom en verzuim is wisselend op de
verschillende locaties. Op alle locaties speelt ervaren werkdruk wel een rol:
ondanks dat de bezetting op papier en qua norm goed op orde is, zijn er vaak
oranje scores.
 Eveneens een gedeeld aandachtspunt is de inzet en het gebruik van
opleidingen (e-learning ingewikkeld voor sommigen, eigenaarschap voor
ontwikkeling wisselend).
Interventies
Er is een concrete brug geslagen naar HR waarbij het functiehuis opnieuw
vormgegeven wordt en het opleidingshuis daarop aansluit om medewerkers
maximaal te faciliteren. Het meester-gezel principe krijgt hierbij de eerste
contouren. Verder is het capaciteitsmanagement-vraagstuk een actueel thema wat
hoog op de prioriteitsagenda van Envida staat.

Gebruik van
hulpbronnen

Aandachtspunten
Unaniem een aandachtspunt voor de meeste locaties: de ondersteuning door en
samenwerking met de ondersteunende diensten op locatie, m.n. ICT, Inkoop. Dat
geldt ook voor de vele projecten welke gevoerd worden.
Interventie
De ondersteunende diensten zodanig verbinden op het primaire proces dat ze
weer als ondersteunend ervaren worden. Vanuit de huidige situatie verbeteren
waarbij vervolgens beschouwd wordt wat er via ondersteunende diensten geleverd
wordt in de projecten ZCT (bijvoorbeeld zorg communicatie technologie), ECD,
WZD, nieuwe functiehuis) en daarin de goede aansluiting vinden met de locaties.
Idem voor de verwachtingen daarin over en weer naar HRM, financiën, ICT zijn
(snelle) verbeterslagen mogelijk.

Gebruik van
informatie

Aandachtspunten
Beschikbaarheid en gebruikersgemak van stuurinformatie is een breed gedeeld
aandachtspunt. Daarbij is de wens om geleverde data te kunnen benutten voor de
verpleegzorg op centraal, decentraal (locatie) en teamniveau, afgezet tegen de
normen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit het liefst inzichtelijk
vormgegeven in een dashboard.
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Interventies
 Samen met experts ontwikkelen van rapportage waarin de scans en
herhaalscans die worden uitgevoerd bij Envida vergeleken en besproken
kunnen worden
 Onderzoeken hoe deze informatie kan worden ingebed in de P&C cyclus van
Envida
 In kaart brengen van andere beschikbare data die kunnen bijdragen aan een
dynamisch kwaliteitsplan op organisatie en locatie niveau (harde en zachte
kwaliteitsindicatoren)
 Realiseren van een integraal dashboard voor kwaliteitsinformatie
 Implementatie van dit dashboard t.b.v. dialoog en leren in het intern netwerk
(locaties Envida)

Opvolging
Op zowel locatie- als organisatieniveau zijn aandachtspunten geïdentificeerd die ofwel in de eigen
bedrijfsvoering ofwel met ondersteuning van Waardigheid & Trots op Locatie verder opgepakt
worden. Daarmee was eind 2021 een overkoepelend kwaliteitsplan verpleegzorg beschikbaar. Hierin
zijn onderstaande drie verbeterlijnen opgepakt:
1. Praten in een eenduidige structuur
 Overal PDCA op dezelfde wijze volgen (planning & control cyclus)
 Zo weinig mogelijk overlap in verschillende metingen/vragenlijsten
 Ontwikkelen van een lerend netwerk over de locaties heen
2. Praten met de juiste (groep) mensen
 Versterken samenwerking op locaties tussen verschillende (nieuwe) functies
 Van lokaal crisisteam naar een regie-team op locatie
 Samenwerking met geledingen
3. We hebben het totaalplaatje in beeld
 Ontsluiten juiste en eenduidige informatie (dashboards)
 Begeleiden van regie-teams bij het lezen en interpreteren van dashboards
 Samenwerking met ondersteunende diensten versterken
In 2022 wordt er opnieuw op alle locaties een zelfscan uitgevoerd, waarmee wordt gemonitord of de
interventies op de geïdentificeerde aandachtspunten van 2021 hebben geleid tot verbetering. Zowel
op organisatorisch als locatieniveau. Tevens worden mogelijke nieuwe aandachtspunten
geïdentificeerd die weer de opmaat zullen zijn voor de kwaliteitsplannen van 2023.

Kwaliteitsgegevens
De kwaliteitsgegevens, indicatoren basisveiligheid en personeelssamenstelling laden inhoudelijk de
verschillende pijlers van het kwaliteitskader.

Kwaliteitsverslag
Dit kwaliteitsverslag wordt gepubliceerd op de website van Envida en is tevens in te zien via de
database van ZiN.
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Ervaren tevredenheid bewoners
In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is opgenomen dat elke verpleeghuisorganisatie per locatie de
gemiddelde totaalscore gebaseerd op de 6 deelvragen van ZorgkaartNederland en het aantal
respondenten aan dient te leveren. Tot het verslagjaar 2020 heeft een onafhankelijk meetbureau
bewoners benaderd om deze meting uit te voeren en de gegevens door te leveren aan
ZorgkaartNederland. Op basis hiervan werd de kwaliteitsgegevens aangeleverd. In 2021 heeft echter
geen onafhankelijke meting plaats gevonden en waren er onvoldoende waarderingen op
ZorgkaartNederland om een goed beeld te kunnen vormen over de tevredenheid van cliënten.
Tijdens de scan Waardigheid & Trots op locatie (WOL) (uitgevoerd tussen maart en juni 2021) waarbij
in totaal 479 bewoners bevraagd zijn op ervaringen/ tevredenheid. Deze meting was niet op basis
van de 6 vragen van ZorgkaartNederland (maar lag wel in lijn hiermee) en biedt geen gemiddelde
totaalscore, maar wel een rapportcijfer (reeds gepresenteerd in T2) en input of ze de locatie zouden
aanbevelen. Onderstaand overzicht laat de uitkomsten hiervan zien.

Envida heeft ervoor gekozen om geen twee verschillende metingen te doen bij dezelfde doelgroep.
Enerzijds vanwege het extra werk dat dit voor medewerkers met zich meebrengt en anderzijds
omdat bewoners dan nogmaals bevraagd zouden worden.
In 2022 wordt op alle locaties opnieuw de scan WOL gedaan. In samenspraak met Vilans wordt de
link gemaakt naar de 6 vragen van ZorgkaartNederland om te kijken of op die manier gebruik te
maken van het hoge bereik onder bewoners en de link naar ZorgkaartNederland gemaakt kan
worden. Daarmee worden tevens de administratieve lasten op locaties teruggedrongen.
Daarnaast hebben de woonzorgcentra binnen hun primaire processen continu aandacht voor de
cliëntervaringen per bewoner, geborgd in het zorgdossier. Dit wordt ondersteund met de Groninger
Wellbeing Indicator (GWI) waarmee in het nieuwe zorgdossier ook de zorgvraag van een bewoner in
kaart wordt gebracht.
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Incidenten
Alle medewerkers van Envida kunnen op een veilige manier cliënt- of medewerker gerelateerde
incidenten melden om de gevolgen van incidenten te beperken, herhaling van incidenten te
voorkomen en (waar zinvol) incidenten te onderzoeken en oorzaken weg te nemen. Om van de
registraties van incidenten een zinvol(ler) instrument te maken en tegelijk zo veel mogelijk de
zorgmedewerkers te ontlasten, is er slechts één eenvoudig meldformulier in de module melden
incidenten in het kwaliteit managementsysteem (EnvidaWijzer) ontwikkeld voor medewerkers.
In totaal zijn in de verpleegzorg 4153 (2020: 3896) incidenten gemeld en geregistreerd, waarbij
valincidenten veruit in de meerderheid zijn. Eén incident betreffende geweld in de zorgrelatie (tussen
bewoners) is geclassificeerd als calamiteit en gemeld bij de IGJ.

Audits (intern en extern)
Interne audits worden op diverse wijze ingezet. Zo zijn er de kwaliteitsdagen op de locaties.
Daarnaast is er in februari/maart 2021 de LPZ gemeten op alle locaties. Voor het eerst is de meting
onder regie van de kwaliteitsverpleegkundigen van de locaties uitgevoerd. Met hen wordt tevens
gekeken hoe de resultaten worden besproken in de teams en welke aandachtspunten er uit de
meting naar voren komen. Bij de LPZ is in 2021, naast alle basisindicatoren veiligheid ook de indicator
rond Eten en drinken gemeten.
In 2021 is ook op alle locaties met ondersteuning van Waardigheid & Trots een zelfscan ten aanzien
van het gehele kwaliteitskader verpleeghuiszorg uitgevoerd middels vragenlijsten die worden
voorgelegd aan bewoners, medewerkers en management. Dit gebeurde in het interne
kwaliteitsnetwerk van een locatie onder regie van de teamleider. De resultaten boden zowel per
locatie al overkoepelend input voor de kwaliteitsplannen (zie ook paragraaf Doorontwikkeling KMS).
Externe audit Voor de externe audit (27- 30 september 2021 door DNV) zijn binnen de verpleegzorg
de locaties De Mins, De Bron, Hospice, Croonenhoff en Klein Gulpen bezocht en werd daarnaast met
een aantal vakgroepen Behandeling & Begeleiding gesproken. Voor de wijkzorg (inclusief
huishoudelijke zorg) werden van 22 wijkteams de teams Heer Boven, Margraten, Gulpen Zuid en
Koepelkant bezocht. Ook zijn diverse gesprekken gevoerd met de ondersteunde diensten en met een
vertegenwoordiging van de geledingen (PAR, OR en CCR).
De auditoren gaven aan vier mooie en intensieve dagen te hebben beleefd binnen Envida. Ze zagen
een enorme drive en energie bij medewerkers om op een andere manier naar de toekomst te kijken.
Verbetermogelijkheden en ambities werden spontaan gedeeld in gesprekken en hierdoor ontstaat de
indruk dat Envida aan de vooravond staat van veel ontwikkelingen en vernieuwing. Hierin werd ook
een risico onderkend; de hoeveelheid aan ambities brengt een mogelijk struikelgevaar met zich mee.
De verbinding met het kwaliteitsmanagementsysteem wordt niet vanzelfsprekend gemaakt ten
aanzien van het meetbaar maken en borgen/inbedding van de ontwikkelingen. De positieve punten
zijn – net als vorige jaren – dominant.
Er zijn geen ernstige afwijkingen (NCN-1) geconstateerd, maar wel op acht gebieden bevindingen aan
de hand waarvan we de kwaliteit van het verlenen van zorg kunnen verbeteren (NCN-2). Hierop zijn
verbetermaatregelen geformuleerd en overlegd aan de auditors. De maatregelen worden deels
tussentijds opgevolgd door de externe auditors. Daarnaast is een aantal observaties en mogelijke
verbeteringen meegegeven. Op basis van de audit is Envida gehercerticifeerd voor de ISO 9001:2015
voor een periode van 3 jaar.
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Klachten
Envida heeft een klachtenprocedure met als doelstelling te komen tot tevredenheid van een klager
met de manier van afhandelen van een klacht en het voorkomen van herhaling door het (waar zinvol)
onderzoeken en wegnemen van oorzaken. Klachten én uitingen van onvrede die binnenkomen bij de
klachtenfunctionaris worden centraal geregistreerd. Grafiek 1 geeft hiervan een overzicht.
In 2021 zijn een tweetal klachten aan de
geschillencommissie aangeboden. Bij nadere
bestudering van deze klachten en het bijbehorende
proces binnen Envida is de conclusie getrokken dat de
klachtenprocedure en bijbehorende communicatie niet
goed verloopt. Taken zijn versnipperd en
verantwoordelijkheden zijn niet altijd duidelijk. Deze
conclusie heeft er toe geleid dat het klachtenproces in
2022 wordt herzien.

Klachten Verpleegzorg 2021
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Grafiek 1 Klachten verpleegzorg

Basisindicatoren veiligheid verpleegzorg
Voor de meting van alle basisindicatoren wordt binnen Envida op alle locaties jaarlijks de Landelijke
Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) uitgevoerd in het voorjaar. Deze meting gebeurde in 2021 voor
het eerst onder regie van de kwaliteitsverpleegkundigen op de eigen locatie.

Advanced Care Planning
Verplichte indicator
Basisveiligheid
Advanced Care Planning
Gezamenlijke afspraken over
behadeling rond het
levenseinde

Definitie

Uitkomst

Percentage cliënten op de
afdeling waarbij
beleidsafspraken rondom het
levenseinde zijn vastgelegd in
het zorgdossier.

Uitkomst van de meting op deze indicator laat zien dat bij 95% van de bewoners één of meerdere
afspraken over het levenseinde zijn vastgelegd. Dit is nagenoeg in lijn met de prevalentie bij andere
instellingen. Deze gegevens geven echter geen antwoord op de vraag of alle belangrijke vragen
worden gesteld. Het inbedden hiervan is onder andere belegd bij het integreren van een visie op
palliatieve zorg in de visie verpleegzorg. Het thema komt dan ook nadrukkelijk terug in scholingen
rond palliatieve zorg.
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Toepassing veilige principes medicatie
Verplichte indicator
Basisveiligheid

Definitie

Medicatiefouten
Bespreken medicatiefouten
in het team

Percentage afdelingen waar
medicatiefouten tenminste één
keer per kwartaal multidisciplinair
worden besproken met
medewerkers van de afdeling op
basis van meldingen die zijn
gedaan.

Uitkomst

Uitkomst van de meting op deze indicator laat zien dat 81% van de afdelingen medicatiefouten
tenminste één keer per kwartaal multidisciplinair bespreken. Dit is iets minder dan de landelijke
resultaten. Dit ligt in lijn met de bevinding uit de vorige externe audit waar werd geconstateerd dat
dat een aantoonbare verbetercyclus bij het proces van melden van incidenten nog ontbreekt. Dit is
zowel aandachtspunt in de implementatie van het vernieuwde beleid rond medicatieveiligheid en
het gebruik hierbij van de ondersteunende applicatie Medimo, als in het verbetertraject rond het
melden van incidenten (zie Deel Kwaliteit & Veiligheid – Melden incidenten).

Indicator eten en drinken
Verplichte indicator
Basisveiligheid
Aandacht voor voeding
Voedselvoorkeuren (eten en
drinken) cliënt

Definitie

Uitkomst

Percentage cliënten op de afdeling
waarbij voedselvoorkeuren (eten
en drinken) in de afgelopen zes
maanden zijn besproken en
vastgelegd in het zorgdossier.

Uitkomst van de meting op deze indicator laat zien dat bij 44,5% van de bewoners in de afgelopen
zes maanden voedselvoorkeuren zijn besproken en vastgelegd in het zorgdossier. Een significant
lagere uitkomst dan de landelijke resultaten. Binnen de verpleegzorg wordt er daarom in lijn met de
visie verpleegzorg beleid rond eten en drinken ontwikkeld en geïmplementeerd waarbij de richtlijnen
rond Eten+Welzijn worden gehanteerd.

Sturing op naleving Wet zorg en dwang
Voor de analyse Onvrijwillige zorg zie Bijlage 1.
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Indicatoren personeelssamenstelling
Bij deze indicator wordt stichting breed de personeelssamenstelling uitgevraagd (aard van de
aanstellin-gen, kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers, ziekteverzuim, in-, door- en
uitstroom, ratio personeelskosten/opbrengsten). Deze gegevens liggen in lijn met de verantwoording
voor de extra middelen die zijn toegekend en zijn inzichtelijk gemaakt in het hoofdstuk Personele
verantwoording.
Indicatoren personeelssamenstelling - Uitvraag kwaliteitsgegevens verslagjaar 2021

Indicator

Teller

Noemer

Aantal personeelsleden:
Gemiddeld aantal
personeelsleden met een
arbeidsovereenkomst
over de periode

Aantal Fte's:
Som van de ingezette
Fte's van personeelsleden
met een
arbeidsovereenkomst
over de periode
Percentage personeel
met een
arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd:
Peildatum 31-12-2019
Percentage inzet
uitzendkrachten /
Personeel niet in
loondienst (PNIL)

Resulta
at
1780

1114

258

1780

14,5%

90,39

1114

8,1%

Percentage kosten
uitzendkrachten /
Personeel niet in
loondienst (PNIL):

€
4.519.617

€
61.705.931

7,3%

Gemiddeld
contractomvang

1114

1780

0,63

Nadere toelichting
Envida heeft een interne
flexpool. De mensen die
in deze flexpool werken
hebben een
arbeidsovereenkomst,
maar zijn niet
toegewezen aan een
team en beschouwen wij
in het kader van deze
uitvraag als PNIL.
In overeenstemming met
de gegevens rondom de
aanvraag voor de extra
middelen van het
kwaliteitsbudget 2021

Envida heeft een interne
flexpool met
medewerkers die een
arbeidsovereenkomst
hebben maar op basis van
0 uren werkzaam zijn. In
het kader van deze
uitvraag is deze groep
mensen meegenomen in
de PNIL
In overeenstemming met
de gegevens rondom de
aanvraag voor de extra
middelen van het
kwaliteitsbudget 2021
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Hoe ziet de ingezette
kwalificatieniveaumix er
uit?
Percentage Fte per
niveau
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Behandelaren/(para-)
medisch
Overig zorgpersoneel
Leerlingen
Totaal
Aantal stagiairs:
Hoeveel stagiairs heeft de
organisatie
Aantal vrijwilligers:
Hoeveel vrijwilligers heeft
de organisatie?
Ziekteverzuimpercentage
Ziekteverzuimdagen /
Kalender werkdagen
Meldingsfrequentie
ziekteverzuim:
Aantal nieuwe
ziekmeldingen / aantal
personeelsleden
Percentage instroom:
Aantal personeelsleden
ingestroomd 31-12-2019
t.o. v. 31-12-2020/
gemiddeld aantal
personeelsleden tussen
31-12-2020 en 31-122021
Percentage uitstroom:
Aantal personeelsleden
uitgestroomd 31-12-2021
t.o.v. 31-12-2020/
gemiddeld aantal
personeelsleden tussen
31-12-2021 en 31-122020

120,8
191,2
480,5
71,7
1
14,1
94,4

1114

44,2
96,1
1114

10,8%
17,2%
43,1%
6,4%
0,1%
1,3%
8,5%
4%
8,6%
100,0%
223

844

33.421

403.218

8,3%

1655

1780

0,93

231

1633

14,1%

We beschouwen
medewerkers die vanuit
de wijkzorg binnenkomen
(of andere afdelingen
binnen Envida niet zijnde
verpleeghuiszorgafdelinge
n) als instroom

222

1633

13,6%

We beschouwen
medewerkers die vanuit
de verpleegzorg weggaan,
naar andere afdelingen
binnen Envida niet zijnde
verpleegzorg, als
uitstroom
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Percentage doorstroom
kwalificatieniveau:
Het aantal
personeelsleden dat op
meetmoment 31-12-2020
een ander
kwalificatieniveau heeft
dan op 31-12-2019/
gemiddeld aantal
personeelsleden
Hoeveel Fte is er ingezet
per cliënt?:
Ingezette Fte's / (Aantal
cliëntdagen /365)

94

1633

5,8%

1114

1169

0,95

Verantwoording kwaliteitsbudget/aanvraag extra middelen 2021
De aanlevering van de formatie in loondienst en inhuur ten aanzien van het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg is door het zorgkantoor geaccordeerd en vervolgens ingediend bij de NZA. Ook de
verantwoording voor innovatie, die onderdeel uitmaakt van het kwaliteitskader, is nagenoeg
conform begroting aangeleverd en geaccordeerd.
De formatie in loondienst en inhuur is groter dan vooraf ingeschat. Dit is grotendeels te verklaren
door de extra inzet die nodig was vanwege de maatregelen die tijdens de Covid-19 pandemie
getroffen dienden te worden en door het hoge ziekteverzuim waar Envida tijdens de pandemie mee
kampte.
De correctie cliëntenmix/aantal is door het zorgkantoor zelf berekend op basis van de werkelijke
productie ZZP4 en hoger. Hierin is de compensatie voor omzetderving als gevolg van leegstand door
corona meegenomen.
Door bovengenoemde factoren, komt het totale kwaliteitsbudget 2021 ca € 2,7 miljoen hoger uit dan
het toegekende budget. Deze overschrijding zal door de NZA, mits zij goedkeuring verlenen, via de
beleidsregel Compensatie corona extra personele kosten vergoed worden aan Envida.
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Bijlage 1 Analyse inzet onvrijwillige zorg bij Envida 2021
Cijfermatige informatie
In 2021 waren alle Envida vestigingen geregistreerd als accommodatie zoals bedoeld in de Wet zorg
en dwang (Wzd) behoudens Hospice Trajectum. In deze accommodaties werden er in 2021 bij 677
unieke cliënten een of meerdere maatregelen geregistreerd.
In 2021 had 70% van de bewoners met een psychogeriatrische opname-indicatie een of meer
maatregelen. Het ging in totaal om 1699 maatregelen onderverdeeld in 9 verschillende categorieën
van onvrijwillige zorg. In onderstaande tabel staan ook de cijfers van 2020 benoemd ter vergelijking.

Ten opzichte van 2020 is het aantal maatregelen gedaald terwijl het aantal unieke cliënten toenam.
Dit is ook in onderstaande figuur terug te zien in het gemiddeld aantal geregistreerde maatregel per
bewoner.

Deze afname past bij het streven van Envida om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk terug te dringen.
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Vormen van onvrijwillige zorg
In onderstaande grafiek is zichtbaar hoe vaak verschillende vormen van onvrijwillige zorg in 2021 zijn
ingezet.

Veruit de grootste categorie is het beperken van de bewegingsvrijheid, gevolgd door het toedienen
van vocht, voeding en medicatie en het uitoefenen van toezicht op de bewoner. Bij Envida wordt
geen vocht en voeding onder dwang toegediend.
Met ‘insluiten’ wordt afzonderen van bewoners bedoeld; andere vormen van insluiten worden
binnen de ouderenzorg en dus ook bij Envida niet toegepast. Ook is bekend dat vormen van
onvrijwillige zorg in het dossier foutief gelabeld worden als ‘insluiten’. Bijvoorbeeld: een
bewegingsmelder staat als ‘insluiten’ geregistreerd terwijl dit officieel een vorm van ‘uitoefenen van
toezicht op betrokkene’ is. Een ander voorbeeld zijn de maatregelen ‘bedhekken’ of ‘plukpak’: deze
maatregelen horen onder de vorm ‘Beperken van bewegingsvrijheid – mechanische fixatie’ en
worden ook regelmatig als ‘insluiten’ geregistreerd.

Inzet van verschillende vormen van OVZ in de tijd
In onderstaande grafiek is per categorie van onvrijwillige zorg over heel 2021 weergegeven hoe vaak
deze vorm is ingezet.
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Over het hele jaar genomen is een afname te zien van de inzet van beperken van bewegingsvrijheid
en het toedienen van vocht, voeding en medicatie. Voor de andere categorieën is het verschil tussen
begin en eind 2021 klein. Wat daarnaast opvalt zijn de grote schommelingen door het jaar heen. Dit
kan verklaard worden doordat in de eerste helft van 2021 de Covid 19 pandemie volop in de
verpleeghuizen speelde. De grotere inzet van onvrijwillige zorg in het eerste en tweede kwartaal en
de grote schommelingen kunnen verklaard worden doordat in het kader van infectiepreventie bij
Covid-19 het vaker nodig was om beperkingen in de bewegingsvrijheid in te zetten. Daarnaast is de
daling van inzet te verklaren door de projecten in de verschillende accommodaties van Envida om
inzet van onvrijwillige zorg terug te dringen.

Maatregelen ter terugdringing van onvrijwillige zorg
In 2021 is via een projectaanpak ingezet op het terugdringen van onvrijwillige zorg. Deze
projectaanpak kent drie onderdelen: beleid, scholing en communicatie en monitoring. De regiegroep
onvrijwillige zorg heeft de regie over de projectaanpak.
Envida heeft in 2021 beleid ontwikkeld voor onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt van dit beleid is
gelijk aan het uitgangspunt van de Wzd: ‘Nee, tenzij..’. Daarnaast staat binnen Envida de vraag ‘Kan
het anders?’ centraal om het denken in alternatieven voor onvrijwillige zorg te stimuleren. In 2021
zijn daarnaast alle werkprocessen digitaal beschreven en beschikbaar gemaakt via het
kwaliteitshandboek EnvidaWijzer.
Wat betreft scholing is er twee keer een webinar voor coördinatoren wonen, welzijn en zorg,
behandelaren en management georganiseerd. In deze sessies hebben zij informatie ontvangen over
de Wzd en over de implementatie van deze wet bij Envida. Daarnaast zijn er korte e-learning
modules ontwikkeld over de Wzd en over onvrijwillige zorg, is een digitale vraagbaak beschikbaar in
de digitale leeromgeving Ask Me en is er een digitale toolbox in Teams.
Eind 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor de start van de implementatie op locaties met
workshops. Deze zijn ten gevolge van de Covid 19 pandemie pas in 2022 gestart.
Alle woonzorgcentra hebben posters en kaarten ontvangen die het gesprek over onvrijwillige zorg
moeten stimuleren. Er zijn sessies belegd met zorgmedewerkers en naasten van de bewoners
aangaande onvrijwillige zorg. Daarnaast is met nieuwsbrieven en interviews met stakeholders
aandacht gevraagd voor onvrijwillige zorg.
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Op alle locaties is door de kwaliteitsverpleegkundigen een nul-meting gedaan naar de kennis en
bewustwording bij medewerkers.
Vier keer per jaar wordt inzet van onvrijwillige zorg multidisciplinair geëvalueerd samen met de Wzdfunctionarissen. De Wzd-functionarissen overleggen tevens om de week (en zo nodig vaker) met
elkaar in de Wzd-expertgroep. Het overleg betreft afstemming over beleid, trends in de inzet van
onvrijwillige zorg binnen Envida en intervisie.
Bij verschillende vakgroepen (psychologie, fysio, PMT, MT) heeft onvrijwillige zorg een plek in het
jaarplan.
Er wordt onderzoek gedaan naar OVZ vanuit Academische werkplek. De ambitie is groot; het
onderzoek heeft betrekking op alle bewoners, breder dan de Wzd toereikt.
Tenslotte is binnen de medische vakgroep één van de Wzd-functionarissen benoemd tot kartrekker
met betrekking tot de Wzd binnen Envida.

Totstandkoming analyse





Deze analyse is tot stand gekomen in afstemming met de Wzd-functionarissen.
Voor deze analyse zijn de gegevens uit het elektronisch patiënten dossier Ysis gebruikt.
De centrale cliëntenraad heeft aangegeven dat zij voldoende op de hoogte is van het gevoerde
beleid en de analyse om hiermee akkoord te kunnen gaan.
De raad van bestuur heeft kennisgenomen van de analyse en onderschrijft de uitkomsten.

Verbeterplannen 2022
Op niveau van bewoner:
 Maximaliseren individuele bewegingsvrijheid door inzetten van leefcirkels/domotica
 Afbouwen psychofarmaca door meer inzetten op gedragsmatige interventies
Op niveau van medewerker/team/woonzorglocatie:
 Verhogen kennisniveau van de multidisciplinaire teams op woonzorglocaties door scholingen
 Aandacht voor een juiste registratie van onvrijwillige zorg in het EPD
 Wat betreft de andere locaties waar maatregelen onder “insluiten” geregistreerd staan, daarvoor
geldt (meestal) hetzelfde
 Vergroten van bewustwording van het effect van inzet van onvrijwillige zorg op cliënten bij zowel
medewerkers als naasten van de bewoner
 Herhalen van de meting van het kennisniveau van de medewerkers in de loop van 2022
Op organisatieniveau:





Vervolg van de projectaanpak met als doel de WZD verder te implementeren
Envida-breed uitrollen van inzet van leefcirkels/domotica
Verbetering van de data en de mogelijkheden deze te analyseren
Verder ontwikkelen van duaal leiderschap tussen management/bestuurder en medische
vakgroep op het gebied van onvrijwillige zorg
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