kwaliteitsverslag

Een verslag over de voortgang van het
kwaliteitsplan van Woongemeenschap
Landgoed Rijckholt
2021

inleiding

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft een handreiking voor het opstellen van het kwaliteitsverslag. We
volgen deze handreiking. Dit kwaliteitsverslag start met een verantwoording van zorg, visie en kernwaarden
(Hoofdstuk 1) en doelgroep en werkwijze (Hoofdstuk 2). Daarna volgt een beschrijving van de uitkomsten van
de volgende acht onderwerpen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personeelssamenstelling (Hoofdstuk 3)
Beleid (Hoofdstuk 4)
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning (Hoofdstuk 5)
Wonen en welzijn (Hoofdstuk 6)
Veiligheid (Hoofdstuk 7 en bijlage 1)
Leren en werken aan kwaliteit (Hoofdstuk 8)
Leiderschap en management (Hoofdstuk 9)
Gebruik van hulpbronnen (Hoofdstuk 10)
Gebruik van informatie (Hoofdstuk 11)

Met dit kwaliteitsverslag voldoen we aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Jaarlijks verantwoorden we
ons over de voortgang van het kwaliteitsplan in een kwaliteitsverslag.
In dit kwaliteitsverslag verantwoorden we ons over de totstandkoming van ons kwaliteitsverslag en over de
voortgang van 2021. In dit verslag zullen we een kwaliteitsverslag uitbrengen over de voortgang van het
kwaliteitsplan van het voorafgaande jaar.
Dit kwaliteitsverslag is openbaar en wordt gepubliceerd op onze website. Hiermee verantwoorden we ons over
de voortgang van onze kwaliteitsdoelstellingen. Het is bedoeld voor alle stakeholders en geïnteresseerden.
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zorgvisie en kernwaarden

Landgoed Rijckholt is een woongemeenschap
voor ouderen, hierin is een diversiteit aan
woonmogelijkheden. Landgoed Rijckholt biedt
wonen met zorg in alle fasen van het leven, als het
ware van Serviceflat tot beschermd wonen in een
groepswoning en alles daartussen. De Villa’s zijn
bedoeld voor vitale ouderen die graag landelijk en
zelfstandig willen blijven wonen, met de zorg achter
de hand. Er zijn diverse mogelijkheden om te wonen
op het landgoed.
De opzet is kleinschalig, met meerdere kleine
huizen ingebed in een gevarieerde landelijke
omgeving, die eerder de sfeer van een dorp uit wil
stralen dan van een instelling. De bewoners huren
hun eigen huis, dit betekent dat wij als medewerkers
daar te gast zijn. Landgoed Rijckholt vindt het van
belang dat de bejegening zowel naar bewoners als
familieleden, collega’s of ander bezoek op de juiste
manier plaatsvindt. Dit houdt in dat er respectvol en
met empathie wordt gewerkt door de medewerkers.
Op Landgoed Rijckholt werken wij met passie in een
familiecultuur. Daarnaast is traditie en loyaliteit erg
van belang. De relatie tussen mensen staat centraal
en dagelijks wordt gezocht naar samenwerking
tussen de cliënt, professionals en het netwerk.
Het werkgebied van Landgoed Rijckholt is NoordBeveland, binnen de provincie Zeeland. Landgoed
Rijckholt is te vinden in Geersdijk. Landgoed
Rijckholt biedt 24 uur zorg in directe nabijheid
(Landgoed Rijckholt, 2021).
Onze zorgvisie en kernwaarden zijn transparant en
op meerdere plaatsen terug te vinden, zoals:
• In het arbeidsvoorwaardenhandboek
• In de huisregels
• Op de website
• In het kwaliteitsplan
• Beleidsverklaring Directie

In de verslagperiode is de zorgvisie besproken
met alle medewerkers. Hieruit kwam naar voren
dat de zorgmedewerkers zich kunnen vinden in de
gestelde zorgvisie. De zorgmedewerkers vinden
het belangrijk dat dit ook uitgevoerd kan worden
en dat de directie achter deze visie staat. De
zorgcoördinatie is dagelijks actief betrokken op de
werkvloer.
Op het landgoed loopt bekwaam personeel rond.
De medewerkers zijn betrokken bij de bewoner en
hun zorgvraag. Zij reageren en handelen adequaat
als dit nodig is.
De kernwaarden zijn als volgt zichtbaar: Er is
duidelijk rust en regelmaat terug te zien op de
werkvloer. De bewoners hebben hier baat bij.
Daarnaast is het voor familie van belang dat de
bewoners rust en van regelmaat worden voorzien.
Bovendien is er een duidelijke dag- en avondstructuur
waar te nemen voor de bewoners. Dit schept
duidelijkheid en veiligheid. Het deelnemen aan
activiteiten is voor veel bewoners nuttig. Volgens
gezondheidswetenschapper Dieneke Smit (Zorg
voor beter, 2018) zijn betekenisvolle activiteiten
namelijk voor mensen met dementie net zo
belangrijk als de lichamelijke verzorging die wordt
gegeven door de zorgverleners. Daarnaast is er
ruimte voor eigen inbreng.
De activiteiten die worden gehouden zijn vrijwillig.
Bewoners worden wel gestimuleerd om mee te
doen aan verschillende activiteiten.
Op het landgoed zijn verschillende mogelijkheden
om naar buiten te gaan voor een wandeling wat
ook regelmatig met de bewoners wordt uitgevoerd.
Voldoende beweging is ontzettend belangrijk bij
dementie. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken
dat beweging helpt om geestelijke achteruitgang te
vertragen (Zorg voor beter, 2020).
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doelgroep en zorgverlening

nieuw
januari

tijdelijk verblijf

1

overleden
1

februari

2

maart

1

april

3

1

1

mei

3

juni

2

juli

1

augustus

2

september

2

oktober

1

2

november

3

1

december

4

4

2
1

1
2

Tabel 1: Inzicht van bewoners die nieuw, tijdelijk zijn verbleven of overleden zijn

ZZP-verdeling
Op het Landgoed is er een diversiteit aan woonmogelijkheden. Wij bieden wonen met zorg in alle fasen van
het leven, als het ware van Serviceflat tot beschermd wonen in een groepswoning en alles daartussen. De
appartementen in de Villa’s zijn voor vitale ouderen die graag landelijk en zelfstandig willen blijven wonen,
met de zorg achter de hand. Uiteraard is het mogelijk om te blijven wonen, ook als er in de toekomst wel zorg
nodig is. De zorg komt dan aan huis in het appartement, geschikt voor als één van de twee partners al zorg
behoeftig is en de ander nog graag zelfstandig wil blijven wonen.
Er kan ook gebruik gemaakt van de servicediensten op het landgoed zoals het laten thuisbezorgen van
boodschappen of maaltijden. De kapper, schoonheidsspecialiste en fysiotherapeut komen aan huis. Er zijn
in totaal 12 appartementen van 100m2 op het landgoed. Daarbij zijn er nog 2 groepswoningen voor mensen
die meer zorg behoeven en/of een vorm van dementie hebben. Er zijn in totaal 20 hofjes appartementen van
50 vierkante meter en 4 hofjes appartementen van 100 vierkante meter, vergelijkbaar met de aanleunwoning
van vroeger.
De doelgroep van Landgoed Rijckholt bestaat uit ouderen met psychogeriatrische en/of somatische
stoornissen en/of beperkingen. De meeste bewoners zijn tussen de 80 en 100 jaar oud. Natuurlijk zijn er
uitzonderingen van jongere en oudere bewoners. De meerderheid van de bewoners zijn geïndiceerd door
het CIZ (Centrum Indicatie Zorg). Daarnaast zijn er ook een aantal bewoners die alleen een wijkindicatie
(ZiekteVerzekeringsWet, Zvw) hebben vanuit de zorgverzekering voor verpleging/verzorging aan huis. De
zorg wordt betaald vanuit het persoonsgebonden budget (PGB).
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doelgroep en zorgverlening
Een pgb kan verschillende doelen/vormen hebben:
•

•

•

Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz): bedoeld
voor mensen die intensieve, langdurige zorg
nodig hebben, met 24-7 uur zorg in de nabijheid,
zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen
en mensen met een ernstige geestelijke of
lichamelijke beperking of aandoening.
Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo): bedoeld voor mensen die begeleiding
en ondersteuning nodig hebben (individueel of
in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp,
dagbesteding of bepaalde voorzieningen en
hulpmiddelen.
Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw): bedoeld
voor mensen die persoonlijke verpleging en/of
verzorging nodig hebben met een instabiel of
kortdurend karakter (Landgoed Rijckholt, 2020).

woning

doelgroep

zzp
verdeling

Hofjes

Somatiek

ZVW,
ZZP 4-6

Landhuis

Somatiek en PG

ZVW,
ZZP 4-6

Villa's

Zelfstandige bewoners waarbij weinig
zorg nodig is

Huize Valkier PG

ZVW,
ZZP 4-6
ZZP 5

Tabel 2: Indeling van doelgroep en ZZP
Tijdens de verslagperiode voldeden we ruimschoots
aan de kwaliteit zoals we deze in vier thema’s
hebben verwoord in het kwaliteitsplan:
Gedreven om de best mogelijke zorg te bieden
• Kleinschalig: we hadden 5 á 10 bewoners per
huis.
• Persoonlijk
beleid:
De
teamleider
(zorgcoördinator) en de directrice waren als volgt
betrokken bij de zorgverlening op de werkvloer.
De zorgcoördinator werkt dagelijks mee in de
zorgverlening en voert daarnaast coördinerende

•

taken uit. Elke dag is de zorgcoördinator
bereikbaar voor vragen/calamiteiten van de
zorgverleners op de werkvloer. De directrice
stuurt het coördinatieteam aan en is elke dag
bereikbaar. Het coördinatieteam is bereikbaar
van 7:30-20:15 uur doordeweeks en in het
weekend ook ‘s avonds en in de nacht. De
directrice is voor de zorg bereikbaar als er nog
calamiteiten/dringende vragen zijn na 20:15
uur doordeweeks en bij afwezigheid van het
coördinatieteam.
In jaargesprekken en teamoverleggen wordt
regelmatig geëvalueerd over de passie, inzet
en betrokkenheid van alle medewerkers. Dit is
voor Landgoed Rijckholt een belangrijk thema
om goede zorg als uitgangspunt te nemen.
Tevens wordt passie en werkplezier middels
MedewerkersTevredenheidsOnderzoek 3 maal
per jaar uitgevraagd.

Actief betrokken bij de brancheorganisatie Riant
Verzorgd Wonen
• Landgoed Rijckholt deelt actief informatie met
collega-voorzieningen door middel van een
gezamenlijk platform;
• Op 22 Juni is er een lerend netwerk bijeenkomst
bij Riant Verzorgd Wonen geweest voor
directie/leidinggevenden met de onderwerpen
Onbegrepen gedrag en casuïstiek. Voor
directie Kwaliteitsverslag en Kwaliteitskader
Verpleeghuizen. Op 2 November is er
een fysieke Lerend Netwerk bijeenkomst
met als onderwerpen Infectiepreventie en
verslaglegging WZD.
Voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving
• We
voldoen
aan
het
kwaliteitskader
verpleeghuiszorg, onder andere door middel
van ons kwaliteitsplan en dit kwaliteitsverslag;
• We hebben in onze brancheorganisatie de IGJinspectienormen besproken en geconstateerd
dat we hieraan voldoen;
Open(baar)heid
• Als de inspectie Landgoed Rijckholt zal
bezoeken zal de uitkomst hiervan worden
gepubliceerd op de website.
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personeel
Landgoed Rijckholt heeft verschillende medewerkers in
dienst. Bij ziekte is er een systeem beschikbaar waardoor er
invalmedewerkers worden gerealiseerd. In tabel 3 wordt het
mutatieoverzicht van werknemers in 2021 weergegeven.
Daarnaast werkt Landgoed Rijckholt met ZZP’ers in de directe
zorgverlening. Door langdurig ziekteverzuim en toegenomen
zorgzwaarte waren deze personeelsleden benodigd. Er wordt
naar toegewerkt dat het vaste zorgteam bestaat uit vaste
personeelsleden. Het zorgteam en het begeleidersteam voert
alleen cliëntgebonden taken uit.

Instroom zorgmedewerkers

19

FTE instroom

12,8

Uitstroom zorgmedewerkers

12

FTE uitstroom

7,7

Tabel 3: Mutatieoverzicht werknemers

Landgoed Rijckholt is een familiebedrijf met korte lijnen en
is een platte organisatie. Hierdoor kan het cliëntgebonden
zorggeld optimaal worden besteed. Het verzuimpercentage
in 2021 was: 10,5% (zonder zwangerschapsverlof).
De in ons kwaliteitsplan beschreven kaders voor “aandacht,
aanwezigheid en toezicht”, “specifieke kennis en
vaardigheden” en “reflectie, leren en ontwikkelen” hebben we
behaald, onder andere door middel van:
•
•
•
•
•

•

•
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Voldoende personeel, ook bij intensieve
zorgmomenten;
Permanent iemand van de medewerkers in de
gemeenschappelijke ruimte;
Permanente aanwezigheid van personeel met
de juiste kennis, vaardigheden en competenties;
Zoveel mogelijk vaste medewerkers die de
bewoners goed kennen;
De coördinatoren moeten binnen 30 minuten op
het landgoed kunnen zijn (minimaal verzorgende
IG als niveau t/m BIG HBO verpleegkundige).
Twee vaste huisartsen zijn bereikbaar voor het
landgoed overdag en in de avonden, nachten
en weekenden de huisartsenpost.
De medische zorg op het landgoed verloopt
via een reguliere huisarts, waar afspraken mee
gemaakt zijn. Elke week is er een artsenvisite
op de locatie. Dit is voorbereid door een
zorgcoördinator. De visite wordt met een
zorgcoördinator en een arts gelopen op de
locatie. De bevindingen van de arts worden door
een zorgcoördinator verwerkt in de rapportage.

Directie

1

Zorgcoördinatie

5

Administratief personeel

4

Management

10

Paramedici

4

Facilitair Medewerkers

9

Begeleidingsteam

24

Zorgpersoneel niveau 3

16

Niveau 3 in opleiding

4

Niveau 4 in opleiding

1

Eindtotaal

78

Tabel 4: Overzicht medewerkers en leerlingen
binnen Landgoed Rijckholt,

personeel
•

Als de huisarts aangeeft dat die het zelf niet
goed weet, zal er door de huisarts contact
gezocht worden met een geriater of andere
specialist in het ziekenhuis. Als er een bewoner
van Landgoed Rijckholt naar de SEH moet voor
onderzoek, wordt dit vanuit Landgoed Rijckholt
geregeld. Dat betekent dat familie meegaat
en als dat niet mogelijk is een verzorgende/
begeleider of zorgcoördinator.

Scholingsplan
Het scholingsplan is vastgesteld op 1 december
2020 voor het jaar 2021. Per jaar wordt er bekeken
welke scholingen van wenselijk/van toepassing zijn.
Tijdens de verslagperiode heeft het scholingsplan
van 2021 zijn gewenste voortgang gehad. In
tabellen 5 en 6 is een overzicht te zien van de
scholingen die zijn gerealiseerd voor de begeleiding
en het zorgteam in 2021.
Daarnaast zijn er korte scholingen gedeeld op
Nedap (informatiesysteem voor medewerkers)
zoals bewoners met psychiatrische problematiek,
tips tegen uitdroging bij ouderen, informatie
over een delier en de verschillende vormen van
dementie. De scholing tiltechnieken is gegeven
op een vernieuwende manier. De ergotherapeut
die betrokken is bij het landgoed heeft deze
scholing vorm gegeven aan het zorgteam en het
begeleidingsteam. Dit is een verplichte scholing
die eens per twee jaar wordt gegeven. De scholing
werd als zeer leerzaam ervaren.
Bovendien is een deel van het begeleidingsteam
gestart in 2021 met de opleiding zorgbegeleider
in samenwerking met het Hoornbeeck College
te Goes. De komst van deze opleiding is als zeer
positief ervaren. De begeleiders krijgen op deze
manier een uitgebreide kennis van de zorg die op
het Landgoed geboden wordt.
Ten slotte is er deelgenomen aan de scholingen van
Riant verzorgd wonen door begeleiding/verzorging
in 2021.

•

Landgoed Rijckholt heeft contact met vaste
Ergo- Fysiotherapeuten en Logopedisten en
een Diëtiste. Zij zijn niet verbonden aan het
Landgoed, maar zijn wel beschikbaar voor
diensten op het Landgoed in samenwerking
met onze huisartsen.

januari

rapportage

maart

voeding en hygiëne

mei

beroepshouding

juni

steunkousen

september

nedap

november

nedap

juni/oktober

tiltechnieken
Tabel 5: scholingen begeleiders 2020

januari

rapportage

maart

medicatie

mei

katheteriseren

juni

gedragsproblematiek

augustus

n'care

september

medicatieveiligheid

juni/oktober

tiltechnieken

november

risicosignalering

november

verpleegtechnische
vaardigheden
Tabel 6: scholingen zorgteam 2020
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beleid

In 2019 had Landgoed Rijckholt voor het eerst een jaarverslag. Landgoed Rijckholt is aangesloten bij het
lerend netwerk Riant verzorgd Wonen sinds december 2018. Voor meer informatie met betrekking tot ons
beleid verwijzen we dan ook naar het jaarverslag. Binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg nemen wij
deel aan het Lerend Netwerk via brancheorganisatie Riant Verzorgd Wonen.
Naar aanleiding van de aanvraag voor een WTZI erkenning zal in 2022 de Cliëntenraad worden opgericht.De
RVC bestaat uit 3 personen en zij zullen in 2022 vier keer overleggen.
In 2021 hebben we gekozen te gaan werken met Kwaliteit@, de methode voor wooninitiatieven en
verpleeghuizen die hun kwaliteit op een pragmatische wijze zichtbaar en aantoonbaar willen maken, waarbij
het welzijn van de bewoner voorop staat.
Sinds 2018 zijn we over naar digitaal zorgdossier ONS Nedap, we blijven ons in het systeem verdiepen en
willen dit steeds een stukje verder uitbreiden. In 2022 zal de uitbreiding met De Vliethoeve vorm aannemen.
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persoonsgerichte zorg en
ondersteuning
In de verslagperiode is geconstateerd dat de zorg en ondersteuning voor elke bewoner op maat is. Dit betekent
dat iedere bewoner een zorgplan heeft. Het zorgplan is gebaseerd op de bewoners persoonlijke wensen en
maakt helder wat de bewoner van de zorgaanbieder kan verwachten. Het zorgplan zorgt er ook voor dat de
bewoner regie kan houden over de geleverde zorg.
Aan onderstaande thema’s, ontleend aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, wordt binnen onze locatie
voldaan. Dit hebben we als coördinatie waargenomen en geconstateerd op basis van functioneringsgesprekken,
observaties tijdens onze aanwezigheid op de werkvloer, contacten met bewoners, naasten, MDO-besprekingen,
bewonersbesprekingen, overdrachten, rapportages, werkbesprekingen en teamoverleg.
Compassie: nabijheid, vertrouwen, aandacht en
begrip.
• De zorgmedewerkers kennen het verhaal, de
behoeften en wensen, de zorgen, problemen
en levensvragen van elke bewoner waarvoor
ze zorgdragen;
• De medewerkers spreken de bewoner aan op
de manier die de bewoner prettig vindt;
• De medewerkers praten met bewoners en
niet over bewoners waar andere bewoners bij
aanwezig zijn;
• De zorgmedewerkers maken echt contact met
bewoners;
• De medewerkers hebben aandacht voor familie,
naasten en mantelzorgers;
• De
zorgmedewerkers
hebben
inlevingsvermogen en begrip en tonen
empathie;
• De zorgmedewerkers beschikken over een
breed repertoire aan communicatieve en
sociale vaardigheden en beschikken over de
juiste kennis en vaardigheden op het gebied
van zorg die wordt geleverd;
• De zorgmedewerkers hebben respect voor
normen en waarden van de bewoner, naasten
en mantelzorgers.
Uniek zijn: gezien worden in persoonlijke context,
eigen identiteit.
• Er is aandacht voor wat bewoners belangrijk
en zinvol vinden om te doen, ook vanuit
levensbeschouwing en om contacten die
bewoners willen onderhouden;
• Als een bewoner dat wil, wordt deze hierbij
geholpen, met respect voor eigen regie en
autonomie;

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Zorgmedewerkers zoeken naar de betekenis
van gedrag als een bewoner zich onvoldoende
of niet meer kan uitdrukken bijvoorbeeld door
het zoeken naar vakinformatie.
Medewerkers dragen er zorg voor dat de
bewoners zich veilig voelen;
Medewerkers behandelen bewoners met
respect;
Als er iets te beleven of te ontdekken is, wordt
de bewoner daarbij betrokken;
De bewoners kunnen zoveel mogelijk hun eigen
gang gaan, ook als zij geen behoefte hebben
om iets te doen;
Bewoners kunnen zoveel mogelijk hun eigen
keuzes maken en kunnen zoveel mogelijk hun
leefstijl voortzetten zoals de bewoner dat wenst;
De zorgmedewerkers kent het levensverhaal
van elke bewoner en ondersteunt waar mogelijk
om dat voort te zetten;
De zorgmedewerkers kennen de persoonlijke
wensen behoeften van en risico’s bij de
bewoner;
De zorgmedewerkers is in staat om veranderd
gedrag te duiden of om daar adequate hulp bij
te vragen;
De zorgmedewerkers hebben aandacht voor de
naaste(n) van de bewoner als onderdeel van
zijn eigen leven;
De zorgmedewerker kan bij het volgen van
professionele richtlijnen en standaarden
een goede afweging maken in het licht van
de persoonlijke situatie en wensen van de
bewoner;
Dilemma’s worden samen besproken en
hiervan wordt geleerd zoals tijden de melding
incidenten commissie (mic).
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persoonsgerichte zorg en
ondersteuning

Autonomie: behoud van eigen regie over leven en
persoonlijk welbevinden ook bij zorg in de laatste
levensfase.
• De bewoners kunnen, zover mogelijk, hun eigen
leven vorm en inhoud geven zowel in grote als
in kleine onderdelen van de dag;
• Indien een bewoner de regie niet meer kan
nemen, krijgen diens naasten de kans om diens
ogen en oren te zijn en de wensen te verwoorden
of gedrag toe te lichten en te verklaren;
• Met iedere bewoner is bij opname concreet
gesproken over zorg rondom het levenseinde.
De bewoner heeft aan kunnen geven wat
de wensen zijn: wat deze bewoner wel wil
(bijvoorbeeld comfort, geen pijn, wel vochten voeding) en niet wil (bijvoorbeeld geen
antibiotica of bloedproducten, niet beademen,
geen ziekenhuisopname). Minimaal elk half jaar
wordt dit geëvalueerd tijdens een familiegesprek
(zorgevaluatie).
• De afspraken over zorg rondom het levenseinde
zijn ook bekend bij de naasten en worden met
de bewoner op regelmatige basis geëvalueerd;
• Zorgverleners laten zich primair leiden door de
eigen wensen van de bewoner. Daarbij geldt
als uitgangspunt: liever zelf laten doen dan
overnemen;
• Bewoners krijgen de kans om zoveel mogelijk
zelfsturing over hun leven te houden;
• De zorgmedewerkers wegen met de bewoner
en zijn naaste(n) de veiligheidsrisico's af tegen
de kwaliteit van leven;
• De coördinatie bespreekt bij opname de wensen
van bewoners rondom zorg bij het levenseinde.
Wensen worden geïnventariseerd, opgenomen
in het zorgplan en actief gedeeld met het
multidisciplinaire team. Richtlijnen rondom
palliatieve zorg worden gevolgd;
• De wensen van en afspraken met de bewoner
worden gedeeld met de naaste(n) en op
regelmatige basis opnieuw besproken met de
bewoner.
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Zorgdoelen: Iedere bewoner heeft afspraken over
en inspraak bij de doelen ten aanzien van zijn/haar
zorg, behandeling en ondersteuning.
• Iedere bewoner heeft een eigen actueel zorgplan
en een medisch plan dat in samenspraak met
de bewoner en desgewenst diens naasten is
opgesteld;
• De bewoner geeft aan zich te herkennen in het
zorgplan en medisch plan, zo niet dan wordt dat
besproken met de bewoner en diens naasten;
• De bewoner of diens belangenbehartiger kan
aanwezig zijn bij het multidisciplinair overleg
(MDO), maar dit is niet gebruikelijk. Het MDO
dient ervoor de zorgen rondom een bewoner
met een brede visie bespreekbaar te maken.
Er kan meer uitgebreid worden stilgestaan dan
bij wekelijkse huisarts visites. Indien gewenst/
noodzakelijk sluit een andere passende
discipline aan.
• Met de bewoner of diens belangenbehartiger
wordt ten minste tweemaal per jaar besproken
of de zorg- en behandelafspraken worden
nagekomen en of de zorg aan de wensen en
behoeften voldoet;
• De huisarts (HA) maakt met de bewoner en
diens naasten concrete afspraken over het
zorgbeleid bij het levenseinde;
• Iedere bewoner beschikt binnen uiterlijk zes
weken na opname over een zorgplan en
medisch plan, of zoveel eerder als mogelijk;
• Binnen 24 uur zijn in ieder geval zaken zoals
medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een eerste
contactpersoon en handelen bij calamiteiten
vastgelegd in een concept zorgplan en medisch
plan dat na maximaal zes weken definitief
wordt;
• Het zorgleefplan wordt opgesteld door tenminste
een niveau 3 zorgverlener, die tevens voor deze
bewoner het eerste contactpersoon is.
• Het medisch plan wordt opgesteld door de
huisarts;

persoonsgerichte zorg en
ondersteuning
•

•

•

•

De zorgmedewerkers volgen bij het werken met
zorgplannen de richtlijnen voor gebruik van en
multidisciplinair overleg over het zorgleefplan
zoals vastgelegd in: www.zorgleefplanwijzer.nl/
zlp-informatie/wet-en-regelgeving.html;
De zorgmedewerkers werken individueel en
(multidisciplinair) samen met een actueel
zorgleefplan dat ook werkelijk verbinding houdt
met de uitvoering van zorg;
Zorgmedewerkers hebben inzicht in de
situatie van de bewoner, inzicht in het zorgen behandelproces rondom de bewoner en
werken hierin samen als onderdeel van het
multidisciplinair team;
Zorgmedewerkers kunnen inzicht geven over
de zorg aan de bewoner, aan diens naaste(n)
en aan collega’s;

11

wonen en welzijn
In vijf thema’s is er vastgesteld wat de kenmerken
zijn van wonen en welzijn op Landgoed
Rijckholt. Deze thema’s zijn ontleend aan het
kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Als management
is dit waargenomen en geconstateerd op basis
van functioneringsgesprekken, observaties tijdens
onze aanwezigheid op de werkvloer, contacten
met bewoners, naasten en MDO-besprekingen,
bewonersbesprekingen, overdrachten, rapportages,
werkbesprekingen en teamoverleg.
Zingeving
• Er is bij zorgmedewerkers aandacht voor
specifieke levensvragen zoals omgaan met
verlies van functies, eenzaamheid, rouw,
depressie, ouderdom en invulling van de laatste
levensfase;
• Indien een bewoner iets kan en wil betekenen
voor een ander ondersteunen we dat;
• Het is voor iedere bewoner mogelijk om een
geestelijke verzorger te spreken van de eigen
levensbeschouwelijke signatuur.
• De zorgverleners besteden aandacht en tijd
aan specifieke levensvragen zoals gevoelens
van eenzaamheid, verlies van functies, rouw,
depressie, ouderdom en invulling laatste
levensfase
• De geestelijke verzorging is bereikbaar voor
bewoners, hun naaste(n) en medewerkers,
passend bij hun levensbeschouwing.
Zinvolle tijdsbesteding
• De bewoner kan iedere dag deelnemen aan
verschillende activiteiten, individueel of in
groepsverband;
• De bewoners worden gestimuleerd om te
bewegen;
• Bewoners kunnen naar buiten als zij dat willen;
• Iedere bewoner kan een leven leiden dat zo
veel mogelijk persoonlijk passend is;
• Bij de uitvoering van de dagactiviteiten kan een
bewoner begeleiding krijgen van een vrijwilliger
of een professional;
• Er wordt bij de tijdsbesteding rekening gehouden
met verschil in behoefte aan ondersteuning en
zorg.
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Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding
• Iedere bewoner ontvangt naar eigen wens en
behoefte en in overleg met diens naasten de
dagelijkse persoonlijke verzorging van lichaam
en kleding (o.a. bed, douche, toilet gang,
haardracht, make-up, bril, gehoorapparaat,
kledingkeuze).
• Elke bewoner ziet er verzorgd uit
Familieparticipatie
• Zorgmedewerkers geven naasten en andere
betrokkenen uit het sociale netwerk van
de bewoner de ruimte om in de zorg en
ondersteuning te participeren;
• Het beleid rondom participatie familie is
beschreven en bekend bij bewoners en
zorgmedewerkers; Wooncomfort: gastvrijheid,
maaltijden, schoonmaak en inrichting;
• De inrichting van de woonomgeving is aangepast
aan zorg- en ondersteuningsbehoeften (privé
ruimten, recreatieruimten, buitenruimten);
• De privé, verkeers- en gedeelde (recreatie-)
ruimtes zijn schoon en veilig;
• Bewoners worden in de gelegenheid gesteld
met eigen spullen hun kamer in te richten;
• Maaltijden worden vers bereid in het restaurant.
• Kamers en sanitair van bewoners worden
volgens afspraak schoongehouden door de
huishoudelijk medewerkers en indien nodig
vaker.
• De kamers van de bewoners worden volgens
afspraak en binnen alle redelijkheid door de
zorgmedewerkers opgeruimd.

veiligheid
De veiligheid van bewoners is van groot belang.
We hebben in vier thema’s vastgesteld wat de
kenmerken zijn van veiligheid op het Landgoed.
Deze thema’s zijn ontleend aan het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg.

•

Medicatieveiligheid
• In 2019 zijn de bewoners die patiënt zijn
van de huisarts in Kamperland overgestapt
naar het medicatiesysteem (NCare). NCare
is een digitaal toedienregistratie systeem
voor optimale medicatieveiligheid. Dit zorgt
ervoor dat de medicatieveiligheid vergroot. De
bewoners die onder de huisarts van Kortgene
behoren, hebben nu nog medicatielijsten in
samenwerking met de apotheek. In November
2021 zullen ook deze bewoners gebruik maken
van het digitale medicatie registratiesysteem
NCare.
• Medewerkers worden minimaal eenmaal per 2
jaar verplicht geschoold over medicatie.
• Medicatiefouten worden geanalyseerd door
de verantwoordelijke medicatie coördinator
en besproken tijdens MIC vergaderingen.
Uitkomsten hiervan worden besproken in
de teamoverleggen. Er wordt aandacht
besteed aan de oorzaken van de eventuele
medicatiefouten.
• Minimaal eenmaal per jaar wordt er een overleg
gepland met de apotheker en de huisarts om
het medicatieproces te bespreken.
• Elke maand wordt er door een verantwoordelijke
verzorgende medicatie geïnventariseerd. Zo
nodig wordt dit vaker gedaan.
• Ter voorkoming van polyfarmacie en andere
risico’s wordt van elke bewoner minimaal twee
keer per jaar een medicatiereview plaats door
de apotheekhoudend huisarts. De apotheek
past vervolgens de gegevens aan in het
apotheeksysteem.
• Opiaten worden opgeborgen in speciale
medicijnkluisjes waar een codeslot op zit.
• De medicatie procedures worden uitgevoerd
vanuit het opgestelde medicatiebeleid van
Landgoed Rijckholt.

•

•

Antibioticagebruik wordt zoveel mogelijk beperkt
in samenspraak met de huisarts. De huisarts
houdt bij in de patiëntendossiers hoeveel
antibiotica er wordt ingezet bij de cliënten. De
uitkomsten hiervan worden vergeleken met het
lerend netwerk.
Antipsychoticagebruik wordt zoveel mogelijk
beperkt in samenspraak met de huisarts. Tijdens
bijeenkomsten van het lerend netwerk wordt
de aard en omvang van antipsychoticagebruik
besproken.
Antipsychoticagebruik
wordt
minimaal
tweemaal per half jaar geëvalueerd tijdens een
farmacotherapeutisch overleg met de huisarts
en apotheek. In 2021 was de prevalentie van
antipsychoticagebruik 17% van de bewoners.
Tijdens het maandelijkse disciplinaire overleg
met de huisarts en praktijkondersteuner worden
er zoveel mogelijk alternatieven bedacht voor
antipsychoticagebruik. Zo nodig wordt een
specialist ouderenzorg in consult gevraagd.

Decubitus en mondzorg
• In de verslagperiode bleek dat er maar in een
aantal gevallen decubitus voorkomt.
• Wel is opgemerkt dat als er decubitus is de
indruk bestaat dat bewoners binnen komen
met decubitus vanuit de thuissituatie of het
ziekenhuis.
• Regelmatig vindt er monitoring plaats van
voedingstoestand, mondzorg, huidconditie,
incontinentieletsel en mondzorg bij alle
bewoners.
• De bevindingen ten aanzien van deze
monitoring is besproken in het lerend netwerk.
Inzet vrijheidsbeperkende maatregelen
• In de verslagperiode is er onvrijwillige zorg
ingezet zoals een hansop bij 7% van de
bewoners. Deze maatregel wordt elke twee
maanden geëvalueerd. Vooraf is er naar andere
alternatieven gezocht. De betreffende bewoners
trekken in de nacht het incontinentiemateriaal
uit en ervaren onrust met een pyjama. De
hansop voorkomt dat het incontinentiemateriaal
uitgaat en geeft de bewoners rust.
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veiligheid
•

•

•
•
•

In de verslagperiode zijn vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) met de grootst mogelijke
terughoudendheid toegepast. Hierbij hebben we steeds beoordeeld welke VBM de minste impact hebben
op het welzijn van de bewoner, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen;
De VBM die we hebben toegepast zijn besproken met de bewoner en diens naasten, met de huisarts,
met de verzorging, coördinatie en met de directie. Bij iedere VBM hebben we een evaluatiedatum
afgesproken. Dit is ook geregistreerd in het zorgplan. Voor het toepassen van elke VBM is getekend door
de (zaakwaarnemer van de) bewoner en de huisarts;
We houden een overzicht bij van alle VBM, wat op elke moment voorhanden is;
De bevindingen van het gebruik van VBM zijn besproken met de medewerkers en met voorzieningen uit
het lerend netwerk.
2020 is het overgangsjaar voor de Wet Zorg en Dwang. De voorbereiding is al in 2019 gestart en in 2020
is het geïmplementeerd.

Ziekenhuisopnamen
• In 2021 zijn geen ongeplande psychiatrische opnamen geweest.
• Op elke locatie van Landgoed Rijckholt is er sprake geweest van een ziekenhuisopname of een opname
op de Spoedeisende hulp (SEH). Deze staan geregistreerd in het persoonlijk zorgdossier van de
bewoner. De redenen voor de opnamen worden vanaf het 3e kwartaal 2018 ook apart bijgehouden op
registratielijsten via de MIC meldingen. De bevindingen van het gebruik met betrekking tot SEH zijn
besproken met de medewerkers en met voorzieningen uit het lerend netwerk.
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leren en werken aan kwaliteit
Het is noodzakelijk om voortdurend te blijven ontwikkelen als zorgorganisatie. Volgens het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg worden vijf elementen beschreven die het leren en werken aan kwaliteit hebben
geoptimaliseerd.
Kwaliteitsmanagementsysteem
• We hebben geen ingekocht kwaliteitsmanagementsysteem. In 2022 starten we met implementatie van
het kwaliteitssysteem Kwaliteit@.
Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan
• Het kwaliteitsplan van 2019 was het eerste kwaliteitsplan van Landgoed Rijckholt.
Jaarlijks kwaliteitsverslag
• Voor Landgoed Rijckholt was in 2019 het eerste kwaliteitsverslag. Jaarlijks wordt dit herzien en waar
nodig aangepast.
• Dit kwaliteitsverslag wordt ter beschikking gesteld aan de huisarts, naasten, zorgmedewerkers en andere
geïnteresseerden via de website van Landgoed Rijckholt en besproken met eerste contactpersonen,
bewoners en medewerkers.
• In dit kwaliteitsverslag wordt verantwoording afgelegd over de voortgang gedurende 2021 volgens het
kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners
• Zorgmedewerkers zijn in de praktijk nauw betrokken bij het maken van het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag
en werken zo op cyclische en ontwikkelingsgerichte wijze mee aan verbetering;
• Kort-cyclische feedback, continue reflectie en dialoog worden gestimuleerd en vinden in een open (leer)
klimaat plaats.
Lerend netwerk
• Landgoed Rijckholt maakt deel uit van twee lerend netwerken. Dit zijn Lerend Netwerk RVWzorgmedewerkers en Lerend Netwerk RVW-directies/leidinggevenden.
• De deelnemers aan deze netwerken zijn collega zorgorganisaties waarmee geen bestuurlijke verbindingen
zijn.
• De verplichtingen ten aanzien van het Lerend Netwerk, zowel naar vorm als inhoud, zijn ingeweven in
onze deelname aan de netwerken en aantoonbaar in verslaglegging hiervan.
• De zorgmedewerkers en de directie hebben aangegeven tot nu toe positief te zijn over de deelname
rondom het Lerend Netwerk. In 2021 zijn er twee lerend netwerk bijeenkomsten vanuit Riant Verzorgd
Wonen.
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leiderschap en management

Landgoed Rijckholt hanteert de Governance Code Zorg en daarnaast, zoals uit dit kwaliteitsverslag blijkt,
worden alle onderwerpen van het kwaliteitsplan in praktijk gebracht. Kenmerkend voor ons participerend
leiderschap is dat de directie regelmatig actief is op de werkvloer. Er is direct contact met bewoners, familie,
medewerkers en vrijwilligers. We hebben besloten om de verpleegkundige adviesraad onderdeel te laten zijn
van het lerend netwerk. Hiervoor wordt tijdens bijeenkomsten van de lerend netwerken, tijd ingeruimd.
In het kwaliteitsplan zijn zes thema’s onderscheiden die kenmerkend zijn voor het leiderschap wat het
Landgoed uitdraagt, te weten
• Visie op zorg;
• Sturen op kernwaarden;
• Leiderschap en goed bestuur;
• Rol en positie interne organen en toezichthouder(s);
• Inzicht hebben en geven en Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise.
In het kwaliteitsverslag is terug te vinden hoe tijdens de verslagperiode Landgoed Rijckholt heeft voldaan aan
deze kenmerken. Onderstaand volgen nog andere kenmerken van het leiderschap van Landgoed Rijckholt:
•
•
•
•
•

•
•

De directie stelt zich ondersteunend, faciliterend en transparant op naar alle zorgmedewerkers, bewoners,
naasten, medewerkers en vrijwilligers.
In deze verslagperiode heeft de directie tijdig ingegrepen om de veiligheid en kwaliteit van de zorg te
borgen. De inhoud en reikwijdte hiervan zijn vastgelegd in ons verbeterplan;
Landgoed Rijckholt heeft nog een WTZI erkenning, maar nog geen contractering met het zorgkantoor. De
voorbereidende documentatie ligt klaar voor de cliëntenraad. Dit is nog niet noodzakelijk geweest.
Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft Landgoed Rijckholt een
personeelsvertegenwoordiging.
Conform de Wet Kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ) hebben we in samenwerking
met de brancheorganisatie Riant Verzorgd Wonen een vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris,
klachtenreglement met onafhankelijke klachtencommissie en zijn we aangesloten bij Geschillencommissie
EZa.
De stakeholders waar Landgoed Rijckholt mee samenwerkt zijn in kaart gebracht en de samenwerking
wordt besproken en geëvalueerd met de stakeholders.
Bij MDO’s, vrijheidsbeperkende maatregelen of wanneer de actualiteit daar aanleiding voor geeft kan er via
de huisartsen gebruik worden gemaakt van extern advies van professionals zoals een praktijkondersteuner
GGZ of een specialist ouderengeneeskunde.

Cliëntenraad
In het kwaliteitsjaarverslag wordt beschreven hoe de Cliëntenraad georganiseerd is. Er hoeft feitelijk nog niets
georganiseerd te zijn of te worden.
Er is een WTZI erkenning, maar er zijn nog geen klanten binnen deze WTZI, dus hierdoor zijn er nog geen
verplichtingen.
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gebruik van hulpbronnen

Hulpbronnen die worden benut zijn beschreven in het kwaliteitsplan. Landgoed Rijckholt is tevreden over het
gebruik hiervan. Als organisatie vinden we het belangrijk om op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen
en wordt steeds overwogen of interessante nieuwe ontwikkelingen voor het landgoed toepasbaar zijn.
In deze verslagperiode hebben we het digitaal medicatiesysteem toegevoegd aan onze voorziening. NCare is
een digitaal medicatie systeem, welke handig in gebruik is. Dit is in samenwerking met de apotheekhoudende
huisarts. De applicatie staat op alle werkdevices, beveiligd met een twee factor authenticatie. Elke
zorgmedewerker heeft rollen en rechten binnen het systeem. De coördinatie beheert deze rollen en
rechten. Elke zorgmedewerker kan met zijn/haar eigen code in het systeem. Op deze manier kunnen de
medicatietoedienlijsten worden ingezien en medicatie gedeeld. In het systeem kan er worden afgetekend. Het
systeem geeft meldingen wanneer de medicatie niet is afgetekend.
Het waarborgt bijvoorbeeld veiligheid in de dubbele controle en in het ‘vergeten’ te geven van medicatie.
Daarnaast zijn we gebruik gaan maken van Lifewatcher. Dit systeem, waarbij een horloge/button een gpsverbinding maakt met de aangesloten mobiele telefoons, zorgt ervoor dat onze bewoners de vrijheid hebben
om vrij te wandelen over het terrein. Via een appje kunnen we zien waar ze zich bevinden en zo nodig ophalen.
Ook hebben we een start gemaakt met het ontwikkelen van ons eigen intranet, waarop naast een
onderhoudscentrum, een omgeving voor het facilitaire team, plattegronden van het terrein en
reserveringsmogelijkheid voor het restaurant in zitten.
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gebruik van informatie

•

•
•
•
•
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Minimaal twee keer per jaar vinden er familie evaluaties plaats waarbij de familie de bewoner vertegenwoordigt. Het is ook mogelijk dat de bewoner bij het gesprek zit. In deze evaluatie wordt de gegeven zorg
geëvalueerd volgens een vast evaluatieformulier.
Riant Verzorgd Wonen verstuurd de klanttevredenheidsonderzoeken. Dit wordt centraal gedaan voor de
gehele branche organisatie. In 2020 is dit voor het eerst uitgevoerd.
We hebben in deze verslagperiode de AVG, Europese wetgeving, geïmplementeerd;
De medicatieveiligheid is bij ons geregeld conform landelijke standaard. Uit MIC-meldingen, interne audit
en externe audit is naar voren gekomen dat we de medicatieveiligheid correct in acht nemen;
Dit kwaliteitsverslag is openbaar toegankelijk via onze website.

slotwoord

Het leveren van goede zorg op een verantwoorde en veilige wijze is iets waar Landgoed Rijckholt voor staat.
De bewoners van Landgoed Rijckholt verdienen respect, een veilig gevoel en een goede begeleiding in
het vaak zo complexe ziekteproces. Door aan het kwaliteitsplan en dit kwaliteitsverslag te werken, word je
nog meer bewust hoe dit wordt vormgegeven en waar de verbeterpunten liggen. Het is heel prettig hierbij
stil te staan, overzicht in te krijgen en de balans op te maken. De directie ziet het opstellen, controleren en
evalueren van het kwaliteitsplan met daaruit voortkomend een kwaliteitsverslag als een leerervaring, waar
veel aandacht voor is.
Kim Lustermans - Bakker
Directie Landgoed Rijckholt
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