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1.

Inleiding

Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, waar Villa Vrijland aan verbonden is door het leveren van zorg
aan de meest kwetsbare ouderen (Zorgzwaarteprofiel 4 en hoger), staat continu leren en verbeteren
van kwaliteit centraal. Met dit kwaliteitsverslag geeft Villa Vrijland inzicht in de geleverde kwaliteit
van zorg en overige diensten/services. Het bevat een geobjectiveerde weergave van de kwaliteit die
gerealiseerd wordt voor onze bewoners/cliënten, alsmede een weergave van belangrijke voorwaarden
zoals betrokken en vakbekwame (zorg)medewerkers als betrokken bestuurder. Dit
kwaliteitsjaarverslag is opgesteld en daarna vastgesteld door de bestuurder Mevrouw M. Hemmink,
teamleider (naam) en SOG (naam) van Villa Vrijland op 01-02-2021.
Ook in 2021 heeft Corona veel grip gehad op de organisatie. Ondanks dat de RIVM maatregelingen
volledig zijn toegepast hebben wij in 2021 de besmettingen niet buitenhuis kunnen houden, ook hier
zijn medewerkers en bewoners ziek geworden. Het was mede daardoor een onrustig jaar voor de
bewoners, hun naasten en de medewerkers. Het bestuur van Villa Vrijland heeft continu moeten
bijsturen op deze ontwikkelingen om de kwaliteit van zorg te blijven borgen en te zorgen dat de
zorgorganisatie financieel stabiel bleef. Zorgvilla Vrijland is en blijft in vergelijking met andere
zorginstellingen een kleinschalige woonzorgvoorziening met plek voor maximaal 14 bewoners. De
grootste zorg wat de uitval van personeel door ziekte. Hierdoor is er tijdelijk in 2021 in
overeenstemming met het personeel gekozen om 24-uurs diensten in te zetten. Hierdoor was er meer
continuiteit in ze zorg en hebben we op deze wijze de kans op besmetting kleiner gemaakt. Dit
betekende dat een medewerker na een dagdienst, bleef voor een slaapdienst tijdens de nacht. Mede
dankzij de flexbile inzet en grote betrokkenheid van het personeel heeft ook in 2021 Zorgvilla Vrijland
optimale zorg en ondersteuning kunnen bieden aan de bewoners. Als bestuuder wil ik mede hiervoor
mijn personeel hartelijk danken en ben ik hier dankbaar voor.
In 2019 heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) Zorgvilla bezocht met een
vervolgbezoek op 10 maart 2020. De volgende onderdelen zijn bekeken door de IGJ en als volgt
beoordeeld (zie bijlage conceptrapport IGJ):
o
o
o
o

o

o

o
o

Persoonsgerichte zorg – zorgverleners kennen de clienten, zijn wensen en behoeften - voldoet
aan de norm
Persoonsgerichte zorg – clienten voeren, binnen hun mogelijkheden, zelf regie over leven en
welbevinden – voldoen aan de norm
Persoonsgerichte zorg – clienten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij
worden met respect behandeld – voldoet aan de norm
Deskundigheid zorgverlener – Zorgverleners maken hun proffesionele afwegingen over de
benodigde zorg en ondersteunen op basis van gesignaleerde risico’s, wensen, behoeften,
mogelijkheden en beperkingen van de client – voldoet grotendeels wel
Deskundigheid zorgverlener – Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit proces
inzichtelijk vast in het clientdossier – voldoet grotendeels niet (dit blijft een aandachtspunt in
2021)
De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverlerners beschikbaar zijn,
afgestemd op de aanwezige clienten en actuele zorgvragen – voldoet grotendeels niet (dit blijft
een aandachtspunt in 2021)
Sturen op kwaliteit en veiligheid – de zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert
systematisch de kwalitet en veiligheid van de zorg – voldoet grotendeels wel
Sturen op kwaliteit en veiligheid – de zorgaanbieder schept voorwaarden voor een cultuur
gericht op leren en verbeteren – voldoet aan de norm
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o
o

Medicatieveiligheid; zorgverleners beschikken over een actueel medicatieoverzicht en actuele
toedienlijst van de apotheek – voldoet aan de norm
Medicatieveiligheid – De zorgverlener parafeert de toegevoegde of aangereikte medicatie per
medicacijn en toedientijd op de toedienlijst – voldoet grotendeels wel

De inspectie geeft aan naar aanleiding van dit bezoek vertrouwen te hebben in de voortgang en ziet af
van een vervolgbezoek op kort termijn. Daarmee sluit de inspectie het inspectiebezoek af.
Bovenstaande aandachtspunten zijn voor Villa Vrijland de aanleiding om in 2021 extra aandacht te
geven aan deze punten, met de focus op borgen van kwaliteit en rapporteren in het zorgdossier.
In 2021 is er veel gerealiseerd op gebied van kwaliteit en veiligheid. Graag blikken wij met u terug op
het jaar 2021 en nemen u mee in alle kwaliteits ontwikkelingen binnen Villa Vrijland.
Voor vragen of aanvullende informatie, zijn wij altijd beschikbaar.
Met hartelijke groet,
Monique Hemmink
Bestuurder en initiatiefnemer van Villa Vrijland

2.

Profiel van de zorgorganisatie

Villa Vrijland is de huisvesting waar bewoners intramuraal wonen in een kleinschalige geclusterde
woon-zorg voorziening. Villa Vrijland bood in 2021 ruimte aan 14 bewoners. Villa Vrijland is een relatief
kleine zorgaanbieder waar, mede door de platte structuur, korte lijnen worden gehanteerd. Er zijn veel
factoren die van invloed zijn op de huidige turbulente markt. Een kleine organisatie met
gespecialiseerde medewerkers die een pakket producten en diensten levert, kan in een aantal
opzichten complexer zijn dan een grote organisatie met een beperkt en identiek assortiment standaard
producten.
In deze standalone organisatie is de bestuurder verantwoordelijk voor de dagelijkse algemene gang
van zaken, P&O, innovatie, relatiebeheer, vastgoed, in- en uithuizing en financiële zaken.
Villa Vrijland heeft sinds haar oprichting in september 2014 gewerkt met financiering vanuit het
Persoons Gebonden budget (PGB). Villa Vrijland werkt regionaal.
De kracht van Villa Vrijland is dat door haar kleinschaligheid bewoners zich thuis voelen. Ze hebben
met weinig verschillende medewerkers te maken, waardoor zij een vertrouwensband met elkaar
kunnen opbouwen. Er is expertise aanwezig vanuit verschillende disciplines waardoor de bewoners
advies en zorg op maat krijgen.
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De begeleiders en medewerkers van Villa Vrijland werken vanuit een laagdrempelige houding en staan
naast de bewoners. Zij werken vraag- en mensgericht, houden rekening met de persoonlijke situatie
en gaan uit van het borgen van de kwaliteit van leven van onze bewoners.
Aanbod
De bewoner huurt bij Villa Vrijland een appartement en koopt zorg in via Persoons Gebonden Budget
(PGB).
Villa Vrijland biedt de volgende functies:
-

Persoonlijke verzorging
Verpleging
Individuele begeleiding
Groepsbegeleiding
Schoonmaak

Villa Vrijland streeft naar continue verbetering, zowel in de interne bedrijfsvoering als in de
uitvoerende diensten en werkt vanuit het PDCA principe.
Doelgroep
Onze doelgroep betreft bewoners met een gedifferentieerd aantal hulpverleningsvragen. Tot de
doelgroepen van Villa Vrijland behoren bewoners met:
Status in December 2021:
Doelgroep: verblijf

Aantal

ZZP

Somatische problematiek

1

6 V&V

Somatische problematiek

2

2 x LG 6

Psychosociale problematiek
Psychogeriatrische
problematiek

3
8

4 V&V
5 V&V

3.

Missie, visie en kernwaarden

Missie
Villa Vrijland wil een veilige, stijlvolle - en warme woonomgeving zijn voor kwetsbare ouderen. Ze wil
zodanige zorg en diensten bieden, dat dit ‘als een warme jas’ past bij de individuele behoeften en
wensen. Dit alles met als oogmerk een prettig en comfortabel leven, waar ouderen hun leefstijl kunnen
volgen en waar zij zo weinig mogelijk hinder ondervinden van hun ziekte en/of beperking. Villa Vrijland
moet een plek zijn, waar bewoners niet meer hoeven te verhuizen. Tevens moeten de bewoners
maximaal voordeel hebben van onze inzet en minimaal te maken krijgen met bureaucratie.
Visie
Om de missie te verwezenlijken wil Villa Vrijland een organisatie zijn die:






‘Zorg op maat’ staat centraal
Door de kleinschaligheid en platte organisatie efficiënt kan werken
De bewoners een echt “thuis” biedt
Persoonsgericht werkt en de afgesproken kwaliteit levert
Veilig en bewust, vanuit betrokkenheid handelt
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De medewerkers uitdagend werk biedt in een lerende en innovatieve organisatie

Door het kleinschalige karakter hebben de medewerkers voldoende tijd om echte aandacht aan de
bewoners te kunnen geven. Zij zijn continu beschikbaar als bewoners hen nodig hebben.
De zorg is persoonlijk van aard maar verliest daarmee niet haar hoog professionele karakter. Er is
aandacht voor de persoonlijke leefstijl en deze is bepalend voor de invulling van de individuele zorgen dienstverlening. Veiligheid staat voorop. Dit is in heel Villa Vrijland terug te vinden.
De medewerkers selecteren we op professionaliteit, vriendelijkheid en behulpzaamheid. Het is voor
hen een uitdaging om de bewoners een prettige leefomgeving te bieden.
Doordat er wordt gewerkt met een klein vast team zijn de medewerkers goed op elkaar ingespeeld.
Dit komt de continuïteit van de geboden zorg ten goede.
Onze kernwaarden:
 Individuele benadering, persoonsgericht
 Zorg op maat
 Klantvriendelijkheid/gastvrijheid
 Veiligheid
 Vertrouwen
 Huiselijkheid
Graag lichten wij de diverse onderdelen van onze dienstverlening toe, middels een beschrijvend
overzicht van uitkomsten op de plannen en acties per thema.

4.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning staat hoog in het vaandel binnen Villa Vrijland. In 2021
hebben we diverse ontwikkelingen doorgemaakt om dit optimaal te verankeren binnen onze
organisatiestructuur:
Binnen Villa Vrijland werken wij met een elektronisch zorgdossier: Nedap-Ons waarin het zorgleefplan
van de bewoner is op genomen. Het verzamelen, vastleggen en beheren van data en informatie vindt
plaats in Nedap-Ons op een veilige en effectieve wijze. De (Wettelijke) vastgestelde privacy- en
veiligheidseisen (AVG) en Wet Zorg en Dwang (WZD) worden hierbij gevolgd.
In het zorgleefplan zijn compassie, uniek zijn, autonomie en persoonlijke zorgdoelen opgenomen:





Compassie: de bewoner ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip;
Uniek zijn: de bewoner wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en
met een eigen identiteit die tot zijn recht komt;
Autonomie: voor de bewoner is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden
leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase;
Persoonlijke zorgdoelen: iedere bewoner heeft vastgelegde afspraken over (en inspraak bij)
de doelen ten aanzien van zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning in het Zorgleefplan.
Tevens zijn de afspraken over zorg rondom het levenseinde ook bekend bij de naaste(n) van
de bewoners en wordt er op regelmatige basis geëvalueerd.

Iedere bewoner heeft een Persoonlijke Begeleider (met Niveau 3 IG of Verpleegkundige), die deze
thema’s samen met de bewoner en diens familie volgt en registreert in ons ECD. Alle levensdomeinen
zijn het uitgangspunt bij ons zorgleefplan met als doel om uiteindelijk een bijdrage aan de kwaliteit
van leven van een bewoner zo optimaal mogelijk te laten zijn binnen Villa Vrijland.
01-02-2022 - Kwaliteitsverslag Villa Vrijland 2021

6

Daarnaast nemen wij de tijd om onze bewoners goed te leren kennen. We gaan op huisbezoek voor
de verhuizing en doen een uitgebreide intake om de wensen en behoeften ten aanzien van zorg,
wonen/welzijn en eten en drinken in kaart te brengen. Dit vertalen we binnen 24-uur in een voorlopig
zorgleefplan (met in ieder geval zaken zoals reanimatiebeleid,medicatie, voeding/dieet, primaire
hulpvraag, een eerste contactpersoon en afspraken over handelen bij calamiteiten), dat uiterlijk zes
weken na opname definitief wordt met alle aanvullende behoeften/wensen mede naar aanleiding van
onze observaties in huis.
Twee keer per jaar vindt er een MDO plaats waarbij de bewoner, persoonlijk begeleider, familie ,
fysiotherapeut en ook de specialist ouderengeneeskunde aanwezig is. De persoonlijke begeleider is
verantwoordelijk voor het begeleiden hiervan.
Cliëntenraad versus bewonersoverleg
Ondanks de voortgaande Covid-19 zijn in 2021 de groepsgesprekken met de bewoners weer van start
gegaan. Hier betrekken we bewoners over de dagelijkse gang van zaken en beleid binnen Villa
Vrijland en proberen we wensen kenbaar te maken. In 2021 ging het vaak over de maaltijden en het
organiseren van activitieten (ondanks Covid-19). Zo is er afgesproken: liever geen smooties meer,
maar vers fruit serveren. Uiteraard zijn er ook individuele gesprekken geweest over de wensen. De
uitkomsten hiervan zijn opgenomen in de individuele zorgplannen van de bewoners.
In lijn met de nieuwe wet Medezeggenschap clienten zorginstellingen (Wmcz), welke van kracht is op
1 juli 2020, heeft Villa Vrijland structureel overleggen met bewoners georganiseerd. Ook hiervan zijn
de verslagen terug te lezen.
Door de blijvende Corona dit jaar hebben wij helaas geen familie bijeenkomsten kunnen georganiseerd
i.v.m. besmettingsgevaar. Daarom heeft Villa Vrijland in 2021 het initiatief genomen om Familienet te
introduceren. Via deze app en door middel van regelmatig telefonisch contact met familie is men op
de hoogte gebleven van alle ontwikkelingen binnen Zorgvilla Vrijland. Ook het aanstellen van een
teamleider (vanaf 1 juli 2021), vast aanspreekpunt voor medewerkers en familie heeft de
communicatie lijnen nog korter en daadkrachtiger gemaakt. Het streven is om de
familiebijeenkomsten in 2022 weer van start te laten gaan.
Cliëntwaarderingsonderzoek
Vlak voor de zomer van 2021 heeft er een intern kwalitatief cliëntwaarderingsonderzoek plaats
gevonden door middel van de enquête methode onder alle familieleden/betrokkenen en zijn er
interviews gedaan met bestuurder, zorg en een familielid (juni 2021). Villa Vrijland heeft hiervoor 3
studenten van Hoge School Saxion gevraagd om dit uit te voeren. Aan de hand van 3 analyse modellen
(INK model, Business model Canvas en ServqualModel) is de tevredenheid, diensten en producten en
(primaire) processen van de zorgorganisatie nader bekeken. De 12 deelnemers van de enquête geven
Villa Vrijland een gemiddelde van een 8. Zij zijn erg trots op dit resultaat.
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De meeste familie/bewoners en betrokken hebben voor Villa Vrijland gekozen vanwege de
persoonlijke begeleiding en aandacht, de zorg op maat, de goede reputatie en vanwege de locatie
(dicht bij het centrum van Goor). Men gaf ook aan vanwege de velen activiteiten en huiselijke
uitstraling van Villa Vrijland een voordeel te vinden.
Voor het volledige rapport wil ik u doorverwijzen naar de bijlage. Hier kunt u terug lezen vanuit de 3
modelen op welke wijze Villa Vrijland omgaat met kwaliteit, ervaringen en diensten/producten.
Uit dit onderzoek kwamen twee aandachtspunten naar voren die ook in 2021 en in 2022 extra
aandacht vragen:
- Meerdere uitstapjes organiseren (tijdens de Corona) werd dit erg gemist;
- Optimalisatie van het zorgoproepsysteem – als bewoner hulp nodig heeft op de kamer;
In de teamvergaderingen werden de uitkomsten verder uitgewerkt in de vorm van kwaliteitskaarten,
waarmee we verder kunnen leren en verbeteren binnen onze organisatie.
Op ZorgkaartNederland zien we de volgende volgende ontwikkeling in 2021:

‘Iedereen bij Villa Vrijland is bijzonder aardig en heel betrokken. De zorg en aandacht zijn uitstekend en
heel goed afgestemd op de behoefte van mijn stiefvader. Er is veel individuele aandacht en er hangt in
de Villa een ontspannen, vrolijke sfeer. Heel bijzonder dat zo'n plek bestaat!’
‘Mijn broer is liefdevol verzorgd en verpleegd in Villa Vrijland. Het personeel handelt zeer
professioneel en adequaat. Hij heeft een fantastische tijd gehad bij Villa Vrijland. Een prachtig huis,
heerlijk eten, veel aandacht en op zijn tijd werd hij verwend met heerlijke dingen. Ze organiseren veel
leuke activiteiten. Mijn broer had niet in alles interesse, maar dat hoeft ook niet.’
Evaluatie met leveranciers/stakeholders
In 2021 heeft Villa Vrijland helaas geen leveranciers beoordelingen gemaakt dit in verband met alle
aandacht die nodig was voor Covid-19. Villa Vrijland heeft tot op heden dezelfde leveranciers en er
waren in 2021 geen bijzonderheden ten aanzien van de leveranciers/stakeholders.
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5.

Wonen en welzijn

Voor een kwaliteitsverbetering op het terrein van wonen en welzijn zijn 5 thema’s van groot belang.
Binnen Villa Vrijland werken wij dagelijks met passie vanuit deze thema’s, waarin onze medewerkers
continu oog hebben voor een optimale levenskwaliteit op het gebied van zorg, wonen en welzijn van
onze bewoners en naasten.
Villa Vrijland hanteert de Stijlgids: “Zo hoort het eigenlijk”. Hierin zijn onderstaande 5 onderwerpen
vertaald naar de praktijk en geven inzicht hoe Zorgvilla Vrijland Wonen en Welzijn
1. Zingeving: aandacht en ondersteuning van levensvragen
De zorgverleners besteden aandacht en tijd aan specifieke levensvragen zoals gevoelens van
eenzaamheid, verlies van functies, rouw, depressie, ouderdom en invulling laatste levensfase. De
zorgverleners sluiten aan bij de levensbeschouwing van de bewoners.
In het ECD wordt per individuele bewoner de specifieke levensvragen en de wensen t.a.v
levensbeschouwing opgenomen. Indien nodig wordt er een verzorger ingeschakeld.
2. Zinvolle dagbesteding: aandacht en ondersteuning van activiteiten die voor de bewoner het leven
de moeite waard maken.
Er is dagelijks een geïntegreerd /gedifferentieerd activiteiten aanbod (groepsgewijs en individueel)
gedurende de dag. Er zijn dagelijks een vrijwilliger of professional aanwezig om de activiteiten te
begeleiden. Bewoners worden dagelijks gestimuleerd om zoveel mogelijk te bewegen. Tevens wordt
er 1 x per week zit-gymnastiek voor de bewoners georganiseerd door de fysiotherapeut en Yoga
bijeenkomsten door een yoga instructeur. Villa Vrijland beschikt over een dwaaltuin waar de bewoners
onbeperkt gebruik van kunnen maken.
3. Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding; aandacht en ondersteuning van persoonlijke
verzorging.
De zorgverlener geeft de bewoner naar eigen wens en behoefte en in overleg met de naasten de
dagelijkse persoonlijke verzorging van lichaam en kleding (o.a. bed, bad, toiletgang, haardracht, makeup, bril, gehoorapparaat, kledingkeuze).
4. Familieparticipatie: ruimte bieden aan de rol van mantelzorgers en over de afbakening van de
inzet van vrijwilligers.
Villa Vrijland geeft naasten en andere betrokkenen uit het sociale netwerk van de cliënt de ruimte om
in de zorg en ondersteuning te participeren. In overleg worden de taken van de familie vastgesteld en
opgenomen in het ECD. De zorgverleners zijn dan op de hoogte van de taakverdeling. Vrijwilligers
worden mede ingezet voor een zinvolle dag invulling. Zij werken samen met professionele
zorgmedewerkers, om zo hun taken en verantwoordelijkheden goed af te stemmen. Naasten kunnen
op verzoek de zorgplannen van hun fam. lid meelezen. Tijdens de tweejaarlijkse MDO besprekingen
kunnen Familie en naasten mee participeren in de zorg en ondersteuning van hun familielid.
Jaarlijks vindt er scholing plaats voor de vrijwilligers voor de groep waarmee ze werken
5. Wooncomfort
In een huiskamergesprek, waar de bestuurder en/of persoonlijke begeleider bij aanwezig is, worden
de wensen geïnventariseerd van de bewoners t.a.v. de inrichting van het huis en de omgeving (tuin),
bejegening, gastvrijheid, maaltijden en schoonmaak. Deze wensen worden tevens regelmatig
geëvalueerd met de bewoners.
De schoonmaak van de appartementen en openbare ruimtes worden verzorgd door de facilitaire
dienst en helpenden. De individuele wensen van de bewoner t.a.v. de maaltijden worden opgenomen
in het zorgplan.
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6.

Veiligheid

Vanuit Villa Vrijland werken we aan zorginhoudelijke kwaliteit door de proffesionele standaarden en
richtlijnen te volgen. Voor het onderdeel veiligheid betekent dit dat wij er alles aan doen om
vermijdbare schade bij onze bewoners zoveel mogelijk te voorkomen en te leren van
veiligheidsincidenten. Tijdens de MIC kwartaal bijeenkomst analyseren wij de incidenten met het team
en stellen verbeteringen vast.
In het Coronajaar 2021 zijn de RIVM richtlijnen toegepast voor de extra veiligheid voor bewoners en
medewerkers. Er was veel aandacht voor de PBM en de Quarantaine plicht, wat voor onze bewoners
en medewerkers niet altijd als prettig werd ervaren, desondanks hebben wij ervoor kunnen zorgen dat
de kwaliteit van leven voor de bewoners op een goed niveau is gebleven.
Veiligheid
Villa Vrijland garandeert de basisveiligheid: In ons kwalitietsysteem zijn de relevante professionele
standaarden en richtlijnen opgenomen. Medewerkers zijn zich bewust van de veiligheidsrisico’s. Door
deze als vast onderdeel op de agenda van de teamvergaderingen te bespreken proberen zij de risico’s
te verminderen. Tijdens elke teamvergadering staan de volgende basisveiligheidsthema’s centraal:
-

Basisveiligheid
Medicatieveiligheid
Decubituspreventie
Zo nodig, inzet van Vrijheid beperkende maatregelingen (WZD)
Preventie van acute ziekenhuisopname
Mondzorg / Audicien / Opticien

Graag lichten wij onze acties en status toe in 2021 rondom de veiligheidthema’s:
1. Basis Veiligheid:
De medewerkers rapporteren dagelijks in Nedap-Ons om de continue voortgang maar ook incidenten
zichtbaar te maken naar elke collega. Binnen Zorgvilla Vrijland borgen wij de richtlijnen op gebied van:
o Brandveiligheid (gehele team BHV)
o Corona besmettingsgevaar (RIVM)
o Voedselveiligheid (HACCP)
o Waterveiligheid (Legionelle beheersing)
o Hulpmiddelen ( Medipoint/ergotherapie)
o Klachten & Inspraak (Klachtenprocedure)
o Wet Zorg en Dwang (Scholing medewerkers en vertrouwenspersoon LSR)
2. Medicatieveiligheid:
Bij iedere bewoner heeft in 2021 twee keer per jaar een formeel medicatiereview plaats gevonden,
tijdens de MDO bespreking met specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast is er door de
verpleegkundige jaarlijks met de apotheker overleg waarbij ook de huisartsen betrokken zijn. Ook vindt
er twee keer per jaar een “huizenoverleg” plaats met de apotheker, waar een verpleegkundige van
Villa Vrijland aan deelneemt. Deze notulen worden dan besproken in de werkoverleggen.
Vanaf januari 2021 werkt Villa Vrijland met het digitaal aftekenen middels Mediq-Check. Op deze borgt
Villa Vrijland een van de aandachtspunten naar aanleiding van het IGJ bezoek van 10 maart 2020.

01-02-2022 - Kwaliteitsverslag Villa Vrijland 2021

10

Tevens via Ozo verbind zorg, communiceert Villa Vrijland makkelijker met de huisarts en apotheek. De
familie wordt hier ook bij betrokken en is hierdoor direct op de hoogte van de medische zaken van hun
vader/moeder.
3. Decubituspreventie:
De
verzorgenden
en
verpleegkundigen
monitoren
dagelijks
op
huid(letsel),
voedingstoestand/vochtinname en incontinentieletsel bij alle bewoners. Bevindingen worden in
Nedap-Ons op bewonersniveau gerapporteerd. In 2021 was er geen bewoner met decubitus binnen
Zorgvilla Vrijland.
4. Gemotiveerd gebruik van vrijheids beperkende maatregelen (WZD):
Binnen Villa Vrijland wordt in principe geen onvrijwillige zorg geleverd, alleen indien nodig wordt het
toegepast. In 2021 zijn alleen maar alternatieve middelen ingezet. Enkel in 2021 heeft Zorgvilla Vrijland
in goed overleg met familie, bewoner en psycholoog, de bewoner moeten uithuizen vanwege gevaar
voor zichzelf en een medebewoner. De bewoner heeft een fijn nieuwe plek gevonden en gaat goed
met hem. Zijn vrouw is nog woonachtig binnen Zorgvilla Vrijland.
5. Preventie acute ziekenhuisopname:
Er heeft één incidentele ongeplande ziekenhuisopnames in het corona jaar 2021 plaats gevonden:
- Gebroken schouder van een bewoner n.a.v. een valincident op de eigen kamer;
6. Mondzorg
De bewoners behouden desgewenst bij opname hun eigen tandarts. Het is wenselijk dat er een
tandartsbezoek plaatsvindt binnen 4 weken na opname. Zij geven verdere instructies voor mondzorg
aan de verzorgenden door. Deze wordt in het ECD geregistreerd en wij streven naar 2x per jaar controle
met ondersteuning van medewerker of familie. Ook ondersteund Villa Vrijland bij hulp zoals bij beperkt
gehoor en zicht. Desgewenst gaan de medewerkers van Villa Vrijland mee als de familie niet in de
gelegenheid is.
Klachten
Bij de klachtenfunctionaris zijn er in 2021 geen formele klachten binnen gekomen. Zorgvilla Vrijland is
aangesloten bij een landelijke geschillen-klachten commissie zorg. In het jaar 2021 is wederom de
ideeën-verbeterbus geplaatst in de algemene ruimte. We hopen hiermee informele klachten te
transformeren naar verbeterpunten. In 2021 zijn er drie verbeterpunten binnen gekomen:
- Rookruimte geur ging naar de woonkamer – in het najaar 2021 heeft Villa Vrijland de
rookruimte gesloopt en het terras buiten vergroot;
- Er is op verzoek een duo-fietst aangeschaft en daar heeft de fysiotherapie het team en de
familieleden geinstrueerd voor gebruik;
- Er zijn sinds najaar 2021 een kippenhok gerealiseerd, de bewoners genieten hier erg van!
Analyse op de Incidenten in 2021
De MIC-commissie is per kwartaal actief geweest en heeft een MIC analyse gemaakt van de incidenten.
Er zijn in totaal 25 incidenten binnen gekomen, waarvan 8 valincidenten op de eigen kamer, 15 val
incidenten in de openbare ruimte en 2 medicatie incidenten (vergeten te geven). In de appartementen
zijn middelen aangebracht waardoor het valrisico in het eigen appartement verminderd is. In de
openbare ruimten is continu toezicht aanwezig. Ondanks dit blijft het lastig om vallen te voorkomen
in de Zorgvilla. De methodiek voor de analyse van de MIC zal in 2022 verder ontwikkeld worden.

7.

Leren, verbeteren en werken aan kwaliteit

De medewerkers, vrijwilligers en bestuurder proberen op een lerende wijze zorg te dragen voor
optimale zorg voor bewoners en hun naasten. Medewerkers zijn gemotiveerd om te leren en willen
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graag in teamverband zorg, wonen en welzijn continu optimaliseren. Dit brengt plezier en voldoening
in het werk.
In 2021 heeft Villa Vrijland het volgende ingezet om leren en verbeteren te stimuleren:
-

-

-

-

-

Coaching voor het team: Teamtraining Open Communicatie op 26 maart 2021. Met de
onderwerpen: samenwerken: kernkwaliteiten en samenwerkingsafspraken. Communicatie:
feedback geven en ontvangen en open communicatie.
BHV training voor het gehele team;
Interne audits: De verpleegkundigen kijken regelmatig mee met de VIG’ers en de helpende bij
onderasteunde taken en handelingen in de zorg. Op deze wijze borgen wij de kwaliteit van de
zorg, gebruik van de tillift, met de kok kijken naar voorkomen van slikproblemen, zicht houden
op de voedingseisen en bijvoeding van bewoners (in het keukenoverleg);
Via het kennisplein: waardigheid en trots en www.zorgvoorbeter.nl kunnen medewerkers
kennis vergaren en delen en de Kick-protocollen van Vilans;
Diverse E learningen (Monk en Freelearning) en scholingen over de thema’s: voeding &
dieetleer, HACCP kleinschalig wonen, zelfredzaamheid, Wet zorg en Dwang, Onbegrepen
gedrag en dementie, valpreventie, Probleemgedrag 1, incontinentie dermatitits, Mondzorg,
Handhygiene in verpleeghuizen, Eten drinken en slikken, steunkousen, infectiepreventie,
incontinentie preventie, feedback geven en ontvangen, vrijheidsbeperkende maatregelen.
Samen continu leren tijdens teamvergaderingen, waar teamreflectie en feedback geven
centraal staan.
Jaarlijks opstellen van het kwaliteitsplan met input vanuit het team en tevens het
kwaliteitsverslag samen bespreken: wat kan er volgend jaar anders/beter?
Externe ondersteuning bij het thema kwaliteit: mede door een expert mee te laten kijken t.a.v.
het kwaliteitssplan en het kwaliteitsverslag;
Verdere ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem kwaliteitmanagementsysteem
Vision en tevens doorontwikkelingen voor HKZ keurmerk;
Familienet is gestart medio 2021 en 1 medewerker is verantwoordelijke hiervoor. Dit wordt
door familie goed ontvangen en veelvuldig foto’s en informatie opgedeeld. Op deze wijze
hebben we familie betrokken kunnen houden tijdens de intense Corona periode.
Medio 2021 is de activiteiten commissie actief. Twee medewerkers zijn verantwoordelijk
gesteld om de activiteiten binnen en buitenhuis te borgen. Dit naar aanleiding van het
tevredenheidsonderzoek in 2021.

Villa vrijland is zich bewust van het belang van continu leren en verbeteren en wil zich graag in 2021
blijvend leren, verbeteren en werken aan kwaliteit. Dit kun je terug lezen in het kwaliteitsplan 20212022.

8.

Leiderschap, governance en management

Professionele inbreng bij aansturen van de organisatie: De bestuurder heeft structureel overleg met
de specialist ouderengeneeskunde, kwaliteitsmedewerker, arbeidsjurist (HRM), accountant
(Westerveld en Vossers). De bestuurder loopt meerdere dagen per week mee op de werkvloer om zo
goed te weten wat er in het primaire proces op de werkvloer leeft.
De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de toepassing van het kwaliteitskader V&V. Haar
leiderschapsstijl en haar gedrag zijn ondersteunend aan de uitvoering van het kwaliteitskader. Eens
per 3 maand vindt er een monitoring van het kwaliteitskader en haar doelstellingen plaats.
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De bestuurder stimuleert het gebruik maken van digitale platforms zoals Zorg voor beter, Vilans en
gebruik van e-learning en bezoeken van congressen (als dit weer kan). Door de kleinschaligheid van
Villa Vrijland kiest het bestuur voor deze vorm, omdat Villa Vrijland werkt met een team bestaande uit
verschillende professies. De verschillende professies brengen hun beleidsadviezen uit tijdens de
teamoverleggen. Deze worden vastgelegd in de notulen.
De organisatie tracht in alle gevallen, in de geest van de wet, de governance code toe te passen. De
aansturing en de facilitering voor de kwaliteit vindt plaats door de betrokken bestuurder. Tevens heeft
de bestuurder heel bewust in 2021 een teamleider aangesteld, om de grote hoeveelheid werk op deze
wijze meer in de organisatie te kunnen belegen. De teamleider pakt het heel goed op waardoor de
bestuurder steeds meer rust gaat ervaren en zich kan richten op de zaken waar zij blij van wordt.
In 2021 is er tevens coaching ingezet om cultuur en team spirit te stimuleren (dit naar aanleiding van
vertrek van een aantal medewerkers). Bij een organisatie die al langer bestaat, is het goed om je
bewust te blijven van het energie niveau in je team. De bestuurder is zich hier erg bewust van en gaat
tijdig in gesprek met medewerkers om te bespreken hoe zij kunnen bijdragen aan de missie van de
organisatie.
Ook de bestuuder heeft in 2021 coaching t.a.v. leiderschap ontvangen om zichzelf te ontwikkelen.
Mede door naar het congres te gaan ‘Anders’ wil ze zichzelf blijven inspireren met verhalen van andere
ondernemers, krijgt ze nieuwe kennis en kunde over het leiden van een organisatie en wil ze zichzelf
blijven ontwikkelen. Anders kijken, blijvend verbinden en vanuit je zorghart spreken, zijn de
uitgangspunten.

9.

Personeelssamenstelling

Binnen 2021 hebben de volgende ontwikkelingen zich voort gedaan op gebied van de
personeelssamenstelling van Villa Vrijland:
-

-

-

-

De bestuurder heeft door Corona nog nauwlettender het rooster en inzet van personeel
in de gaten gehouden. Tijdig schakelen en zorgen voor flexibiliteit onder het team om de
verplichte zorguren vanuit de indicaties te borgen;
De bestuurder heeft nog meer tijd en aandacht gehad voor het behouden en aantrekken
van nieuw personeel om de teams samenstelling te optimaliseren. Belangrijk is hiervoor
het aantrekken van een teamleider vanaf 1 juli 2021;
Afscheid nemen van medewerkers die al lang bij de organisatie betrokken waren en niet
meebewogen in de visie en missie van organisatie;
Bewuster aan de slag gegaan met vaardigheden binnen het team en coaching van de
bestuurder zelf om te groeien als leider;
Per 1 juli 2021 is een teamleider aangesteld, waardoor het team en de bestuurder meer
rust ervaren en ook kwaliteitszaken op dit niveau optimaal geborgd worden. Ze is erg
punctueel;
In 2021 heeft Zorgvilla Vrijland 4 staigaires (3x niv. 4 en 1x niv. 1) gehad zodat het team
extra handjes had voor de dagelijkse zorg/ondersteuning van de bewoners;

Villa Vrijland streeft naar een optimale personeelssamenstelling (volgens de norm) en in lijn met de
wensen en behoeften van onze bewoners/naaste(n). Daarin heeft Villa Vrijland het laaste jaar veel
geinvesteerd in het aantrekken van extra personeel. Hierin is het van belang dat zorgpersoneel
voldoende en vakbekwaam aanwezig zijn, met een optimale ondersteuning vanuit facilitair (kok,
schoonmaak) en welzijn (dagactiviteiten) ondersteuning. Het continu opleiden en begeleiden van een
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optimale teamsamenstelling is voor de bestuurder een belangrijk thema. Het opleidingsplan opgesteld
in 2020 is dan ook nog steeds van kracht. Deze thema’s zullen continu de revue passeren.
Naast de hierboven beschreven manier van leren en ontwikkelen, heeft Villa Vrijland een scholing- en
opleidingsplan. Medewerkers mogen ten alle tijden een opleiding/cursus/bijscholing volgen, mits dit
een terechte toevoeging aan bevoegd- of bekwaamheden is voor Villa Vrijland.
Daarnaast organiseert Villa Vrijland regelmatig bijscholingen, bijvoorbeeld op het gebied van
gezondheidsrisico’s en communicatie bij verschillende soorten beperkingen.
In 2021 is er tevens ondersteuning geweest voor de het langdurig zieke personeel. Middels het
onderzoek van ‘Ergatis’ (van arbonet - belastbaarheidsonderzoek) heeft personeel en bestuurder
inzicht gekregen in wat wel en niet gaat bij ziek personeel en is er tevens een personeelslid begonnen
met een lichtere functie om weer te herintegreren. Op deze wijze heeft Villa Vrijland optimaal
ondersteund bij het begeleiden van langdurige zieke medewerkers.
Helaas is er in 2021 zeer ploseling ook een collega verpleegkundige overleden, dit heeft veel impact
gehad op het team.
Team Villa Vrijland Medewerkers inzet 2021 - 21987,55 uur / Totale formatie : ( 13,57) Fte
Functie
Niveau
Uren totaal/ Fte:
Verpleegkundige (niv.4) met 4
verpleegkunidge
teamleider
van af 1 juli 2021

2485,45 uur - 1,32 fte

Verzorgende IG (niv. 3)

7

7651,25 uur – 4,0 fte

Helpende niv. 2+ en niv. 2

8

7755,00 uur – 4,14 fte

Facilitair:
koken

schoonmaak

en 2 schoonmaak en 3 4368 uur – 2,33 fte
koken

Kwaliteitsmedewerker (intern/ 1
extern)

0,5 fte

Office manager (tot nov 2021)

1

0,4 fte

Corona / Test medewerker

1

0,33 fte

Klusjesman

1

0,25 fte

Leerlingen/staigaires

4

511,30 – 0,30 fte

De medewerkers stimuleren de bewoner om zijn/haar zelfstandigheid en welbevinden te
optimaliseren. Medewerkers rapporteren in Nedap-Ons op cliëntniveau. De aansturing vindt plaats
door de teamleider.
Het verzorgingsteam bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden IG en helpenden plus en helpende.
De overige functies bestaan uit HRM medewerker (arbeidsjurist), specialist ouderengeneeskunde,
kwaliteit/beleidsmedewerker, Corona/testmedewerker, dietiste, ergotherapeut en psycholoog. Op
01-02-2022 - Kwaliteitsverslag Villa Vrijland 2021

14

deze wijze was Zorgvilla Vrijland in staat om volgens de GGD richtlijnen Corona testen af te nemen bij
bewoners met klachten.
Organogram
De organisatie- en management structuur is vastgelegd in onderstaand organogram.

Medische diensten /
Fysio/ ergo/ SOG /
huisarts / apotheek

Bestuurder
Kwaliteit/beleid

HRM

Teamleider

Verpleging (niv 4)

Verzorgende (niv 3)

Helpende + (niv 2)

Facilitaire zorg

Schoonmaak

Alle functies die de organisatie heeft, staan beschreven in functieprofielen in Nedap-Ons onder HRM.
In de functieprofielen staan verantwoordelijkheden & bevoegdheden, plaats in de organisatie,
takenpakket en zijn de functie-eisen opgenomen.
De dienstdoende BIG geregistreerde verpleegkundige is zonodig binnen 30 minuten aanwezig, bij
calamiteiten en op verzoek van het zorgteam.
Ook maakt Villa Vrijland gebruik van THOEZ Twente (zorg bij u thuis) voor gespecialiseerde zorg en
verpleging (transmuraal team).
De medezeggenschap
De medezeggenschap van het personeel binnen Villa Vrijland is georganiseerd door middel van team
overleggen, waarin de medewerkers alles kunnen aangeven en bespreken. Er wordt een open
communicatie cultuur nagestreefd. Per overleg staat een bepaald onderwerp centraal. Dit kan een
themagericht onderwerp (verdieping in bijv. ziektebeeld) zijn of situationeel gericht onderwerp
(analyse van bijv. incident). Bij de team overleggen is de bestuurder altijd aanwezig.
Besproken (beleid-)onderwerpen zijn onder meer:
- Casuïstiek bespreking
- Teamprocessen/kwaliteit en innovatie
- Medewerkers tevredenheidsonderzoek/cliënt tevredenheidsonderzoek
- Incident meldingen/klachtenregeling
- Werkdruk/arbeidsomstandigheden
- Teamreflectie (vast onderdeel van de agenda)
- 2 x per jaar vindt er een groot overleg plaats met alle medewerkers
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10.

Informatie en hulpbronnen


















11.

Optimalisatieplan kwaliteit
Vilans – Kick protocollen
KenniZ
Zorg voor Beter
Waardigheid en trots
Intern cliëntwaarderingsonderzoek en audits
Zorgkaart Nederland
Kwaliteitskader V&V en handreikingen
Verslag wordt bij een externe expert neer gelegd ter beoordeling, daarna vindt er een
evaluatie plaats, verbeterpunten worden in het volgend kwaliteitsplan 2021-2022
opgenomen.
ONS Nedap
Vision KMS
Informa van Westerveld en Vossers
RIVM
OZO verbindzorg
Familienet
Mediq Check

Toekomst

Villa Vrijland is trots op haar kleinschaligheid, op haar expertise en op haar flexibele manier van
werken. Zij is vooral trots op het feit dat zij, ondanks haar kleinschaligheid, kan concurreren met de
grotere zorgaanbieders in de regio. Dit blijkt uit de continuïteit van nieuwe aanmeldingen en de
bezettingsgraad.
In 2021 is Zorgvilla Vrijland benaderd voor een samenwerking op het gebied van hospice zorg. Zorgvilla
Vrijland gaat nader onderzoeken of dit een aanvulling kan zijn op het dienst- en servicepakket.
Wat we verder gaan ontwikkelen in 2022:
- HKZ kwaliteitsysteem realiseren in 2022 – doorontwikkeling van Vision en samenwerking met
AdCase
- Beter en Anders rapporteren – training: aandacht voor SOAP;
- Aandacht voor het rooster – inzet voor personeel / kwaliteit / CAO eisen toepassen;
- Voldoende activiteiten binnen en buitenhuis voor bewoners borgen via activiteitencommissie;
- Familiebijeenkomst; streven oktober 2022 bij elkaar te komen;
- Het realiseren van 3 tot 4 appartementen vanwege de velen aanvragen van echtparen;
- Uitvoering en borging scholingsplan 2020-2022;
- Zicht houden op de complexe zorgvragen, blijvend onder de aandacht;

Bijlage: Rapport IO: Kwaliteitszorg – Hoge school Saxion
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