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Algemene gegevens onderzochte organisatie 
 

Organisatie  

Naam Stichting WarmThuis 

Adres  Noordschermerdijk 5 
1842 EL OTERLEEK 

  

Contactpersoon  

Naam contactpersoon Hans van Amstel 

Functie contactpersoon Directeur-bestuurder 

E-mail contactpersoon hans@warmthuis.nl 

Telefoon 06 30486426 

Scope & uitsluitingen (wat 
onderzoeken we en wat valt 
er niet onder?) 

Het leveren van zorg in kleinschalige woonvoorzieningen in Zuidermeer en 
Oterleek voor mensen met dementie die verpleegzorg nodig hebben.  

Onderzoeksgegevens  

Activiteiten die onderzocht 
worden (scope) 

 De scope omvat alle activiteiten van de organisatie 
 De scope omvat een deel van de activiteiten van de organisatie 
 De scope heeft betrekking op de gehele organisatie 
 De scope heeft betrekking op bepaalde organisatorische eenheden, namelijk: 

Beoordeling scope t.o.v. de 
organisatie 

 Er zijn geen uitsluitingen. 
 De organisatie heeft [paragraafnummers] als niet van toepassing verklaard. 

De schriftelijke onderbouwing hiervoor is door de auditor als juist beoordeeld en 
geaccepteerd. 

Uitsluiting(en) van de norm  Ja 
 Nee, namelijk: 

EAC code 38 

Effectief aantal 
medewerkers (fte’s) 

130 medewerkers (<65 fte) 
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Doel van het onderzoek  

Doel van het onderzoek is vaststellen of de organisatie in staat is de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken en 
systematisch te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Met andere woorden: is de zorg afgestemd op de behoefte 
van klanten en doeltreffend en doelmatig georganiseerd? Hierbij worden zowel de norm (zie grondslag van het 
onderzoek), wet- en regelgeving, sectorvereisten als de organisatie eigen afspraken als uitgangspunt gebuikt.  
 

Onderzoeksverantwoording 

Kwaliteit zichtbaar maken, dat is de opdracht van het auditteam. Kwaliteit draait niet om de norm of om ‘het 
kwaliteitssysteem’, maar om de waarde creatie voor de klant (klantwaarde) die de organisatie voortbrengt. Door 
kwaliteit zichtbaar te maken, is de organisatie in staat om de waarde en potentie van mens en organisatie beter te 
benutten. ISO9001 en daarvan afgeleide standaarden vormen een bruikbaar en bewezen kader om (kwaliteit) effectief 
te organiseren en biedt gemeenschappelijke taal en uitgangspunten.  
 
Dit certificatieonderzoek heeft plaatsgevonden conform de uitgangspunten van NEN17021 Conformity assessment - 
Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. In deze norm zijn eisen gesteld aan 
onder andere: onpartijdigheid, vertrouwelijkheid, samenstelling van het auditteam, kwalificaties van het auditteam, 
het uitbesteden van activiteiten en klachtenafhandeling. De bepaling van audittijd heeft plaatsgevonden conform 
Mandatory Document 5, Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits van het International 
Accreditation Forum (IAF, zie www.iaf.nu).  
 
Het beeld van de dienstverlening ontstaat vanuit gesprekken met klanten, medewerkers, het bijwonen van 
activiteiten, het inzien en bespreken van relevante informatie, de algehele indruk en steekproeven op specifieke 
onderwerpen en locaties. Hiermee is bewijs verzameld over de bijdrage van de organisatie aan de waardecreatie. 
Daarnaast wordt beoordeeld of de organisatie voldoet aan relevante eisen vanuit de sector en wet- en regelgeving die 
van invloed zijn op de dienstverlening aan klanten.  
 

Certificatievoorwaarden 

Om voor certificatie in aanmerking te komen en de certificatie te behouden, dient de organisatie aan te tonen dat zij 
in staat is om op consistente wijze (zorg)diensten te leveren die voldoen aan relevante eisen, behoeften en 
verwachtingen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarbij dient zij de kwaliteit van zorg 
zichtbaar te maken, te monitoren en waar nodig of gewenst, te verbeteren.  
 
Wanneer niet wordt voldaan aan een relevante klant- of normeis, spreken we van een afwijking. Een eis wordt 
omschreven als de behoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is (zie 
ISO9000:2005 – Grondbeginselen en verklarende woordenlijst). Afwijkingen worden door de audit teamleider 
gekwalificeerd op basis van het veronderstelde risico (kans x effect) dat de afwijking met zich meebrengt. Er is 
onderscheid tussen hoog, midden en laag risico afwijkingen. 
 

Hoog risico (HR) Afwijking met een directe negatieve invloed op de dienstverlening en/of op de 
effectiviteit van de organisatie. De oorzaak van de afwijking moet zijn weggenomen, 
voordat de audit teamleider een positief advies mag geven.  

Midden risico (MR) Afwijking met een negatieve invloed op de dienstverlening en/of op de effectiviteit van 
de organisatie. De audit teamleider maakt afspraken over wanneer de afwijking moet zijn 
afgehandeld. 

Laag risico (LR) Afwijking met een veronderstelde negatieve invloed op de dienstverlening en/of op de 
effectiviteit van de organisatie. Tijdens de volgende audit, zal de voortgang worden 
geverifieerd. 

Verbeterpunten In Hoofdstuk 4 (Wat is goed en wat kan beter), benoemt het auditteam zowel positieve 
bevindingen (‘wat is goed’) als verbeterpunten (‘wat kan beter’). De organisatie is vrij om 
hier al dan niet iets mee te doen. 

http://www.iaf.nu/
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1 Conclusies 

1.1 Algemeen beeld 

De hernieuwde visie van WarmThuis: “met liefdevolle aandacht, mensen met dementie een fijne dag bezorgen. Iedere 
dag weer” die tijdens de audit werd gepresenteerd, is krachtig en alles omvattend (wat, voor wie en hoe). 
 
Medewerkers met wie is gesproken tijdens de audit, gaan zonder uitzondering met plezier naar hun werk. Ze hebben 
het gevoel te kunnen groeien, en het veelvuldig genoemde “van betekenis te kunnen zijn voor de bewoners” levert 
veel voldoening op. Een gevoel van gelijkheid onder medewerkers in alle functies komt op beide locaties terug. 
Medewerkers geven aan zich voldoende ondersteund te voelen door de plusser op de woning en de locatie 
leidinggevende en geven aan hen goed te kunnen bereiken. Ook de aanwezigheid van de directeur en laagdrempelige 
wijze waarop hij benaderd kan worden, wordt als positief genoemd. Visiedagen en denktanks worden als zinvol en 
versterkend ervaren. Ze leiden zichtbaar tot (praktische) verbeterpunten en nieuwe initiatieven. De inzet van één 
helpende extra per woning wordt door de andere medewerkers erg gewaardeerd en leidt tot meer concentratie bij 
bv. medicatieverstrekking in Oterleek. Dit initiatief zal later dit jaar ook in Zuidermeer een vervolg krijgen. Bijzonder te 
noemen is de ontwikkeling en start van een eigen opleiding om de warme zorg van WT door te geven en de ‘minor’ 
dementie waardoor kennis in de eigen organisatie verder verankerd zal worden.  
 
Met vereende krachten is men op zoek naar manieren om de medische zorg voor de bewoners te optimaliseren. Op 
aangeven van de organisatie is tijdens deze audit het thema medicatieverstrekking onderzocht. Veel gaat er goed: 
Medicijnen worden door bekwame medewerkers verstrekt. De rollen zijn duidelijk en er is een werkwijze beschreven 
in een richtlijn. Er wordt op de juiste aspecten gecontroleerd en bij specifieke medicatie vindt dubbele controle plaats. 
Met een nieuw in te voeren multidisciplinair elektronisch patiëntendossier en een elektronisch voorschrijfsysteem 
zullen belangrijke verbeteringen worden bewerkstelligd wat betreft het voorschrijven van medicatie: een grotere 
efficiëntie, meer tijdwinst en een geringere foutgevoeligheid. Er is grote tevredenheid bij medewerkers over de 
samenwerking met Geriant en huisartsen wat betreft toegankelijkheid, bereikbaarheid en kwaliteit van zorg.  
 
Opmerkelijk is de geringe inzet van psychofarmaca bij onbegrepen gedrag van de bewoners met dementie. Tijdens de 
audit komen vele voorbeelden voorbij waaruit blijkt dat een andere benadering en niet-medicamenteuze interventies 
werken. Genoemd kunnen worden: het afgenomen tikgedrag van een bewoner door de introductie van een relaxstoel 
en vogelvoer buiten voor het raam en de verminderde onrust van een andere bewoner door het opzetten van een dvd 
van haar favoriete muzikant. De psychologen spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van teams bij onbegrepen 
gedrag en het volhouden van bepaalde lastige situaties binnen een woning. Op Zuidermeer zal de psychologe met 
presentaties en klinische lessen de kennis van teamleden over stilstaan voor het handelen verder vergroten.  
 
Bewoners zien er goed verzorgd en tevreden uit. Ze kunnen “hun eigen ding” doen zoals buiten of binnen rondlopen, 
naar tennis gaan of het koor en ze worden betrokken bij activiteiten. De rust die onder andere tot uitdrukking komt in 
de sfeer en de geduldige wijze waarop medewerkers bewoners benaderen, is opvallend binnen WarmThuis. Ook de 
nabijheid van medewerkers is bijzonder zoals de aai over de bol, het lakken van de nagels, de handmassage, de 
knuffels die veelvuldig worden uitgedeeld, en bewoners die bij naam worden genoemd (tijdens het groeten). Voor de 
andere kernwaarden van de organisatie zijn ook talrijke voorbeelden te noemen. Vrijheid: cliënten kunnen naar buiten 
lopen, ook midden in de nacht (deuren gaan niet op slot), stagiairs worden soms uitgeroosterd van avonddiensten 
i.v.m. rijles of sporten, medewerkers krijgen indien nodig aanpassing in uren i.v.m. privé-situatie. Eigen regie: de 
vraag: ‘wilt u wel een taartje’ voordat het gebakje werd aangeboden en het niet plompverloren voor de neus van de 
cliënt zetten; er werd niet gezongen voor een jarige (logee) die dat niet wilde; de bewoners mogen hun eigen ritme 
volgen in opstaan en naar bed gaan; een cliënt mag zijn/haar medicatie weigeren; douchen kan ook na ontbijt; 
stagiairs krijgen gelegenheid om mee te doen met teamoverleg op een andere dag dan hun stagedag of om op andere 
woning mee te kijken. Herkenbaarheid: er zijn vaste ‘gezichten’ per woning; bewoners hebben hun eigen stoel van 
thuis mee in de gezamenlijke woonkamer; foto’s van bewoners hangen in de woonkamer; foto’s en namen van 
medewerkers bij binnenkomst logeerhuis. 
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Waar het auditteam mogelijkheden ziet om verder te ontwikkelen: 
 

 Medicatieverstrekking: de rol van de invalkracht, vereenvoudiging van de toedienlijst in overleg met de huisarts, 
meer controles op de dag, tijdstip van het uitdelen & multitasking (wanneer is het een goed moment en kan de 
medewerker volledig en met aandacht bij het uitdelen zijn?) en goed paraferen (bij niet ingevulde parafen 
onderbouwing rapporteren in medicijnmap). Meer aandacht voor “hoe we het samen doen”, het uitwisselen van 
kennis omtrent medicatieverstrekking. Het uitvoeren van de eerder geplande evaluatie van de richtlijn 
medicatieverstrekking en aanscherping ervan (aan de hand van de analyses van de MIC meldingen medicatie).  

 Grenzen: omdat er zoveel mogelijk is voor bewoners, het onbegrepen gedrag wordt lang geaccepteerd en gezocht 
naar andere mogelijkheden dan medicatie, kunnen medewerkers aan hun eigen grenzen voorbijgaan. Aandacht 
hiervoor is belangrijk, de psycholoog kan hierbij een belangrijke rol spelen. 

 Leren van elkaar: kennis over wat goed gaat en bepaalde oplossingen, zoals voor vereenvoudiging bij 
medicatieverstrekking in Zuidermeer, organisatiebreed delen. Hierdoor kan het leren van elkaar nog meer 
gestalte krijgen. 

 De visie is er. Next step is die visie voortdurend in bestaan te houden (bewust‘zijn’ van die visie in de praktijk) en 

vanuit die visie telkens te creëren. Mooi voorbeeld: precies zoals Hans de audit creëerde vanuit de visie door ons 

te laten nadenken over hoe de audit kan gaan bijdragen aan de betekenis voor de klant (‘iedere dag opnieuw’). 

Het creëren van de visie, iedere dag opnieuw, kan nog veel meer expliciet. Naast de enorme en voortdurende 

positieve energie die we bij WT ervaren, lijkt ook wat berusting te zijn vanuit de zelfgenoegzaamheid met het 

succes wat er nu is. Stel je voor het die zelfgenoegzaamheid is, die je ervan weerhoudt om het iedere dag opnieuw 

weer te creëren. 

 Hoe betrekken we mantelzorgers ‘opnieuw’ op een manier zoals dat bij aanvang ervaren werd? => draait om hoe 

je het zelf creëert. Kennelijk is er thans geen nut/noodzaak voor de familie om in een rol te stappen. Dat zou 

zomaar te maken hebben met wie je daar zelf in bent. In de manier van zijn, ben je niet meer die ondernemende, 

vragende medewerker die de klant betrekt in wat er nodig is omdat je het zelf ook niet weet of hebt (bestek, een 

bank, etc.); je bent die doorgewinterde professional met alle voorzieningen die zelf wel weet hoe die met 

vraagstukken om kan gaan. Vanuit die manier van zijn, draag je je familielid graag over en ga je zelf een stapje 

achteruit. Zie aandachtspunt hierboven: hoe creëer je het ‘iedere dag opnieuw’? 

 Hoe de samenwerking met familie opnieuw te creëren? Samen met in de visie opnemen? Niet dat dit in zichzelf 

een probleem oplost, maar het maakt het handelen vanuit de visie meer congruent met wie je als organisatie wilt 

zijn. 

 Visie op de website niet zo kernachtig als vanmorgen benoemd. Daar staat nog niet: “Met liefdevolle aandacht, 

mensen met dementie een fijne dag bezorgen. Iedere dag weer.” Ook in relatie met: 

 Verwachtingen van (bewoners en) naasten: hoe is het leven bij Warm Thuis en waar en hoe maak je zichtbaar dat 

het ook een heel rauw proces kan zijn om op deze leeftijd en in deze toestand in een andere sociale omgeving 

terecht te komen? Het plaatje (van de website en in wie we zijn tijdens een intake en introductie) klopt mogelijk 

niet met de realiteit. 

 
 

Het auditteam bedankt de deelnemers aan de audit hartelijk voor hun bereidheid, inzet en openheid. De sfeer en 

gastvrijheid waren verwarmend en hebben een diepe indruk achtergelaten. 

 

1.2 Conclusie 

Algehele conclusie: 

 
De audit teamleider geeft een positief advies aan het management van Certificatie in de Zorg t.a.v. het 
verstrekken/continueren van het certificaat. 

 
De audit teamleider geeft een positief advies, onder de voorwaarde dat corrigerende maatregelen voor de 
hieronder genoemde datum zijn ingediend bij de audit teamleider. 

 
De audit teamleider geeft een negatief advies aan het management van Certificatie in de Zorg t.a.v. het 
verstrekken/continueren van het certificaat. 
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Afwijkingen: 

 Tijdens de audit zijn er géén afwijkingen geconstateerd. 

 Tijdens de audit zijn enkel Laag Risico afwijkingen geconstateerd. Deze volgen wij volgende keer op. 

 
Tijdens de audit zijn <aantal> Hoog Risico afwijkingen en <aantal> Midden Risico afwijkingen geconstateerd.  
De voorgestelde aanpak (corrigerende maatregelen) moeten voor <datum> door de audit teamleider als 
effectief zijn beoordeeld. 

De afwijkingen zijn weergegeven in het overzicht afwijkingen (hoofdstuk 3). Een weergave van de kwaliteit van de 
organisatie en verbetermogelijkheden zijn terug te vinden in hoofdstuk 4. 
 

2 Auditgegevens 

2.1 Relevante ontwikkelingen 

(her)certificatie  Start nieuwe opleiding FieldLab februari 2019, nieuwe locatie leidinggevende in 

Zuidermeer, resultaten uit cliënten en naasten tevredenheidsonderzoek, 1 Helpende op 1 

woning (i.p.v. verdeeld over twee), herijking van de visie. 

Jaar 1   

Jaar 2  

 

2.2 Welke documenten zijn tijdens de audit gebruikt en/of ingezien: 

Voor en tijdens de audit zijn de volgende documenten door het auditteam ingezien: 

 Inspectierapport WarmThuis De Hulst 24-07-2018  

 Jaarplan 2018 

 Jaarplan 2019, versie 22 november 2018 

 Kwaliteitsjaarverslag 2017 

 Publicatie: Inzicht Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg-Warm-Thuis 

 Visiedocument-WarmThuis-versie-1.0 

 Richtlijn Medicatieverstrekking 

 Cliënten en naasten tevredenheidsonderzoek 2018 

 Maandbericht 2018-4, april/mei 2018 over denktanks 

 Maandbericht 2018-7, augustus over o.a. visiedagen, ECD, nieuwe locaties, etc. 

 Verbeterpunten n.a.v. visiedagen (van website) 

 Analyse MIC meldingen Plussers 

 Verslag visitatie Reigershoeve 16 okt. 2018 

 Notulen managementreview 13 nov. 2018 (samenvatting MIC meldingen) 

 Ingevuld auditrapport 2018 

 

2.3 Aandachtspunten uit voorgaande onderzoeken 

Aan de hand van voorgaande rapportages zijn de volgende aandachtspunten benoemd: 

 Gesprek met andere functieniveaus, bv. WZB’ers (vaak IG), helpende + (medicatie), helpenden 

 Begeleiding stagiaires en vrijwilligers 

 Opvolging van feedback van medewerkers 

 Informatie aan bewoners over hoe de behandelfuncties zijn ingericht 

 Jaarlijkse evaluatie overeenkomsten met HAP de Waterling en Geriant 
 

2.4 Afwijkingen vorige onderzoek 

Corrigerende maatregelen naar aanleiding van vorige audits zijn beoordeeld op hun werking. De conclusie van de 
auditor is vastgelegd in het “Overzicht afwijkingen” (hoofdstuk 3). 
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2.5 Aandachtspunten volgende audit 

Tijdens de eerstvolgende audit zullen, naast de bevindingen, de volgende onderwerpen als aandachtspunt 
meegenomen worden: 

 Gesprekken met familieleden (naasten) van bewoners en vrijwilligers. 

 Thema 2019: grenzen stellen => versus leiderschap? Zien we en erkennen we grenzen stellen als vorm van 

leiderschap? Overstuur raken van een bewoner en dit je niet laten beperken in je professionaliteit. 

 Evaluatie medicatierichtlijn 

 Overeenkomsten met HAP de Waterling en Geriant 

 Veiligheidsbeleid 
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3 Wat wijkt af (van de norm) – overzicht afwijkingen 
 
Hier treft u de formele beoordeling van de bevindingen tegen de gekozen norm. Dit is de conformiteitsbeoordeling, welke noodzakelijk is om een certificaat te kunnen ontvangen. In 
hoofdstuk 4 treft u een meer inhoudelijke kwaliteitsbeoordeling. De spelregels zijn als volgt: 

- Wanneer niet wordt voldaan aan een normeis, spreken we van een afwijking.  
- Afwijkingen van de norm moeten gerapporteerd en gekwalificeerd worden. 
- De audit teamleider doet dit op basis van het veronderstelde risico (kans x effect) dat de afwijking met zich meebrengt.  
- Er is onderscheid tussen hoog, midden en laag risico afwijkingen (zie certificatievoorwaarden). 
- Om een certificaat te behalen en te behouden, moet de organisatie (tijdig) opvolging geven aan de hieronder benoemde afwijkingen (zie certificatievoorwaarden). 
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1 H 
(2015) 

5.4.1./7.2 Doelstellingen 
Het lukt WarmThuis nog niet goed om 
haar onderscheidende kwaliteit zichtbaar 
te maken. Het is niet altijd duidelijk wat 
inspanningen concreet op (moeten) 
leveren en waar de organisatie is gegroeid 
ten opzichte van daarvoor. 
Het is lastig te zien (‘vast te pakken’) waar 
je als organisatie bent gegroeid. Denk 
bijvoorbeeld aan afname van een bepaald 
type incidenten, verbeterde mondzorg, 
toegenomen tevredenheid op specifieke 
thema’s, bekendheid, bijdrage aan 
opleiding van leerlingen (ROC), opvolging 
van klantfeedback, etc. 

M WarmThuis biedt topzorg aan 
dementie vanaf de start en 
daarom is het moeilijk te laten 
zien waar we zijn gegroeid. Zeker 
is dat de medewerkers na 8 jaar 
de visie en werkwijze in de vezels 
hebben en uitdragen maar dit is 
moeilijk te kwantificeren. Het uit 
zich wel in een grote behoefte 
om de visie en werkwijze te 
willen uitdragen, via workshops, 
de film en het fieldlab 
verzorgende IG in de 
dementiezorg.  

De film Mooi Werk 
Diverse publicaties (zie website) 
Deelname aan onderzoek over leiderschap 
Fieldlab verzorgende IG in de dementiezorg 

 08-02-2018 
Graag aandacht voor deze 
bevinding. 
 
09-01-2019 
- WarmThuis doet veel 

aan Kwaliteit zichtbaar 
maken. Er is al veel 
materiaal waarmee de 
‘warmte’ en de waarde 
(betekenis) van 
WarmThuis voor 
klanten zichtbaar 
gemaakt wordt.  

- Er is echter nog niet 
bewust gekozen om 
enkele thema’s die 
relevant zijn voor de 
kwaliteit, wat meer te 
objectiveren, zodat je 
ook de ontwikkeling 
van dat thema in beeld 
krijgt. Bv. wondzorg, 
pijnbestrijding, 

O 
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medicatie-incidenten. 
Ook in het 
kwaliteitskader zijn een 
aantal thema’s 
opgenomen. 

- Denk ook aan 
‘verantwoording’ op 
jullie visie Met 
liefdevolle aandacht, 
mensen met dementie 
een fijne dag bezorgen. 
Iedere dag weer => lukt 
dat steeds beter, 
ontwikkelen we daar 
echt in of neemt het 
misschien wel af? 

2 J2 
(2017) 

8.4 Overeenkomsten met ketenpartners 
Geriant en HAP de Waterlelie zijn 
onvoldoende ondubbelzinnig in 
overeenstemming met de benoemde 
behandelfunctie uit het WarmThuis 
handboek. 

M Dit was bij de start van 
WarmThuis niet goed 
uitgekristalliseerd en deze 
afwijking heeft opnieuw tot 
discussie geleid met huisartsen 
en SOG. 

Er is een plan geschreven voor de (her) 
inrichting van de medische zorg bij WarmThuis 
en dit is tijdens de audit van 9 januari 2019 
overhandigd. Discussie is nog niet afgerond.  

ja 09-01-2019 
- Voldoende praktische 

voortgang (nieuwe 
SOG). Afspraken met 
nieuwe SOG zijn in 
wording. 
 

Opvolgen tijdens volgende, 
J1 audit. 

O 
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4 Wat is goed en wat kan beter 
 
Graag maken wij meer zichtbaar dan alleen de mate waarin de organisatie voldoet aan de norm. In deze weergave 
treft u onze feedback op basis van de interviews. Het gaat zowel om bevindingen die het auditteam als opvallend 
positief waardeert, als om wat het auditteam als ‘te ontwikkelen’ mee geeft. De organisatie heeft de vrijheid om al dan 
niet iets te doen met deze feedback. Afwijkingen van de norm treft u in Hoofdstuk 3. 
 
 

Dag 1: 9 januari 2019, Locatie de Hulst Oterleek, auditor Anne-Barbara Ankum 

Onderwerp, functie of 
medewerker 

 Bevindingen 

Aftrap/bijpraten 
Locatie De Hulst, 
Oterleek 
directeur-bestuurder, 
locatie leidinggevende, 
twee 
woonzorgbegeleiders+, 
praktijkopleider, 
coördinator 
extramurale diensten 
 

Wat hebben 
we 
besproken? 

— Kennismaking m.b.v. de volgende openingsvragen: wie ben je, 
wat zijn je verwachtingen van vandaag en hoe zit je erbij? 

 Vervolg reflectievraag: Hoe kunnen we zoveel mogelijk uit 
vandaag (de audit) halen zodat we de klant betere zorg kunnen 
bieden? In de reacties werd stilgestaan bij de vragen: wat is het 
nut van certificering voor de bewoners. En waar staan we voor als 
het gaat over de MIC’s? De hoop werd uitgesproken op een breed 
beeld (kan iedereen in openheid spreken en gehoord worden?) en 
of er teruggezien wordt wat er uitgedragen wordt. De wens werd 
uitgesproken beter te willen worden door feedback (o.a. van 
familieleden). Hoe voorkomen we dat er de volgende keer weer 
Brinta wordt gegeven? Voorbeeld was nl dat een bewoner alleen 
maar vloeibaar kon eten en de familie als kritiek had gegeven in 
het cliënttevredenheidsonderzoek dat hierin weinig creativiteit 
werd getoond: “alleen maar pap”. De audit als moment om stil te 
staan bij verbetering, meer nog dan wat en hoe we het doen, 
maar ook meer stilstaan bij wat er (al) goed gaat. 

— Bespreking afwijkingen vorige audit: 
1. Zichtbaar maken van de onderscheidende kwaliteit van 

WarmThuis (WT).  

 Deze wordt zichtbaar op locatie, de video Mooi Werk en 
Zorgkaart NL, maar ook in de opname van een lied gezongen door 
een oud-bewoonster: ‘Ik zou je het liefst in een doosje willen 
doen’. Het Geheugenkoor Alkmaar komt op locatie. Deze oud-
bewoonster was gastvrouw van WT op de woning. Het 
uitgangspunt van warme zorg is met liefdevolle aandacht, mensen 
met dementie een fijne dag bezorgen, iedere dag weer (herijking 
visie WT). Mooie dag beleven met medische belemmeringen, 
zonder overbodige pijn. Ruimte om met mensen te zijn. Keuzes 
worden gemaakt zoals het niet invullen van een MIC vallen in 
overleg met de familie of het niet toepassen van 
vrijheidsbeperkende maatregelen (bv. stelbanden) in de afweging 
van de kwaliteit van leven. Wat te doen om die dag mooier te 
maken: Minor dementie en nieuwe opleiding ROC. 
2. Overeenkomsten ketenpartners Geriant en HAP de 

Waterlelie  
Nieuwe ontwikkeling: HA en SOG, twee kapiteins op 1 schip, 
inefficiëntie. SOG moest medische punten laten liggen voor HA. 
Nieuwe ontwikkelingen: YSIS en EVS Medimo. Er zijn nog geen 
nieuwe overeenkomsten met huisarts en SOG. 

 Communicatie met naasten: Voor de opname is er veel contact 
met familieleden (informatiebijeenkomst) en die verwachten het 
paradijs maar dat is het niet. Er is sprake van een roze bril, 
realiteit is anders. Voorbeeld: nieuwe bewoner is onwelkom in de 
huiskamer. Nieuwe situatie, anderen moeten wennen. Omgeving 
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is prachtig, maar zaken kunnen lastig zijn. Wat is het beeld van 
WT en hoe communiceer je dit beeld op realistische wijze? Hierin 
meenemen het systeem op de woningen dat telkens wijzigt als er 
een nieuwe bewoner komt. 

 Aannamebeleid: Contra-indicaties laatste fase, terminaal, alleen 
maar op bed, complexe psychiatrie, uit de “stad”. Belangrijke 
vragen: Sluit het aan bij de cliënt? Is het de juiste plek? 

 Derde locatie in Middenmeer gaat niet door.  

 Te 
waarderen 

 Mooie opening door de deelnemers laten nadenken over het 
bevorderen van betere zorg deze twee dagen tijdens de audit. 

 Voorbeeld van warme zorg: lied van oud-bewoonster dat past bij 
het uitgangspunt. 

 Verder denken over zinvolheid van invullen MIC’s. 

 Behoefte bij medewerkers om te leren en te verbeteren.  

 Corrigerende maatregelen van de vorige audit zijn ingevuld. Er 
komen nieuwe afspraken met SOG en huisarts. Inzet op YSIS en 
Medimo voor verbetering van somatische zorg van bewoners en 
handelen van SOG. 

 Te 
ontwikkelen 

 Realistisch beeld van WT naar buiten toe communiceren. 
Verwachtingsmanagement, betere afstemming tijdens de selectie 
op realistisch vervolg. 

 Is het een idee om het gesprek met reflectievragen de volgende 
keer voor de audit te laten plaatsvinden?  

 Meer feedback verzamelen als tool voor verbeteringen. Hoe zorg 
je ervoor dat je in een gesprek met de mantelzorger dat je die 
informatie ophaalt? 

 Blijven nadenken over de verantwoording van de eigen visie. Wat 
levert het op als je laat zien dat het lukt?  

Gesprek 
praktijkopleider 
 

Wat hebben 
we 
besproken? 

 Kwaliteit van zorg: “het (voldoende) aandacht geven aan 
bewoners en stagiairs”. Voorbeelden dat het lukt om die 
aandacht te geven als praktijkbegeleider: gesprek met minder 
goed functionerende stagiair en kritische collega naar stagiair. Als 
WZB+ aandacht geven aan bewoners door even met een 
bewoonster buiten voor haar sigaretje, een spelletje spelen en in 
de verzorging extra aandacht voor netjes aankleden. 

 Werkt met plezier: ervaart ruimte om te groeien en de manier 
van zorg geven sluit aan. 

 Begeleiding stagiaires en vrijwilligers (nieuwe opleiding): Goed 
overleg met andere praktijkbegeleiders van andere locatie en 
voor de nieuwe opleiding. Regelmatige overlegmomenten en 
leren van elkaar. 

 Hoe weet je dat het (kwaliteit van zorg in de zin van aandacht 
geven) lukt? Drie voorbeelden: 1) Stagiaire die niet goed op 
niveau is, kreeg kritiek van anderen. Dit is bespreekbaar gemaakt, 
zorgmedewerkers zelf laten vertellen. Het plannen van het 
gesprek was lastig, afstemming afspraak, uiteindelijk goed gelukt. 
2) “Ik word goed bereikt over vorderingen, er zijn geen 
verrassingen tijdens vijf-weekse gesprekken”. 3)-Stagiair in 
gesprek gebracht met WzB over niet goed functioneren. Rol van 
WzB’er goed onder de loep houden, verbetering van beide 
kanten. Kritische kijk op hoe het beter kan… 

 Meerwaarde van stagiairs voor 1-op-1 aandacht, voorbeeld 
mevrouw die veel aandacht nodig heeft, krijgt een gevoel van 
veiligheid door aanwezigheid stagiair (kernwaarde nabijheid). 

 Plaatsing van stagiairs heeft de aandacht: wie krijgt waar een 
plek, er wordt rekening gehouden. Sensitiviteit voor 
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multiculturele aspecten van stagiairs en het aansluiten bij 
bewoners (bv. i.v.m. roepgedrag, bescherming van stagiair). 

 Kernwaarden van WT komen ook terug voor stagiairs. Voorbeeld 
vrijheid (uitplannen op avonden voor bv. rijles of sport) en eigen 
regie: na aangeven meelopen op een andere woning of op een 
andere dag dan stagedag terugkomen voor teamvergadering. 

 Ondersteuning: Ervaart voldoende ondersteuning van locatie 
leidinggevende (LL) en collega’s. Laagdrempelig contact met 
directeur en LL.  

 Te 
waarderen 

 Goed zicht op invulling van kwaliteit van zorg en eigen bijdrage. 

 Medewerker ervaart plezier in het werk, ondanks de zware 
belasting van dubbele pet: praktijkbegeleider en 
woonzorgbegeleider plus (WzB+).  

 Kennis kan goed uitgewisseld worden door regelmatige 
contactmomenten, met collega’s en praktijkbegeleiders van 
andere locaties. 

 Er is zicht op behaalde resultaten, dit kan echter verder worden 
uitgebouwd. Wat zijn jouw successen? 

 Mooie voorbeelden van kernwaarden (eigen regie, nabijheid en 
vrijheid) bij begeleiding stagiairs. 

 De ondersteuning wordt als voldoende ervaren, van collega’s en 
locatie leidinggevende. Goede toegankelijkheid. 

 Te 
ontwikkelen 

 Duidelijke(r) invulling van rol als praktijkopleider. 

 Afstemming met collega’s voor begeleiding stagiairs kan beter, 
voorbeeld: inplannen afspraak voor gesprek stagiair. 

 Dubbelrol is belastend, aandacht voor ondersteuning is derhalve 
belangrijk. 

Koffiemoment met 
cliënten en korte 
rondleiding in 
Woning C, 
Verpleegkundige i.o., 
helpende+, stagiaire 

Wat hebben 
we 
besproken? 

Kernwaarden: nabijheid, vrijheid, eigen regie en herkenbaarheid. 

 Nabijheid: handmassage bij bewoner, aai over de bol van een 
bewoonster, de nagels lakken van een andere bewoonster. 

 Vrijheid: het voeren van de koeien door een bewoner in de 
ochtend samen met de stagiaire, het douchen op een ander 
moment dan voor het ontbijt, later opstaan. In een andere 
woning staat een bewoonster juist heel vroeg op en wordt de 
helpende al een uur eerder “ingevlogen”. 

 Eigen Regie: het inrichten van de kamer met spullen van 
thuis/eigen spullen, taartje werd neergezet maar wel gevraagd of 
bewoner eigenlijk wel zin had. 

 Herkenbaarheid: iedereen mag in de woonkamer een stoel van 
thuis neerzetten. Van eenieder is een foto in de woonkamer 
aanwezig. Bij de deuren van de slaapkamer is een foto of object 
(bv. tennisracket) van de bewoner opgehangen. 

 Kort gesprek over medicatieverstrekking met helpende plus en 
verpleegkundige. 

 Toedienlijst ingezien. 

 Rollen m.b.t. medicatieverstrekking zijn duidelijk: helpende plus 
en verpleegkundige in opleiding met medische handelingen 
afgetekend mogen medicatie verstrekken. 

 Er zijn geen vaste tijdstippen voor medicatieverstrekking, dit 
wordt individueel bepaald. 

 Nieuw: helpende plus is niet meer op 1 dag op 2 woningen maar 
per dag op1 woning. Dit geeft meer rust, meer tijd voor ADL en 1-
op-1 activiteiten zoals handmassage voor 1 bewoner vanmorgen.  

 Medicatie in afgesloten kast en morfineachtige preparaten in 
kluis. 
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 Te 
waarderen 

 Alle kernwaarden van WT komen terug tijdens het bezoek. Voor 
voorbeelden, zie hierboven. 

 Er vindt dubbele controle plaats bij morfinepreparaat. 

 Parafen worden achteraf (na toediening) gezet.  

 Voor de ontbrekende paraaf op de toedienlijst werd een goede 
onderbouwing gegeven: bij weigering, mogelijkheid om dit open 
te laten. 

 Protocol medicatieverstrekking is snel terug te vinden op G-schijf. 

 Als er nieuwe medicatie wordt voorgeschreven, komt de bijsluiter 
en de extra informatie in eerste instantie in de map zodat alle 
zorgmedewerkers zich kunnen inlezen. 

 Er wordt actief gehandeld richting de huisarts via e-mail om ‘zo 
nodig’ medicatie toe te voegen aan de Baxter lijst. 

 Oude toedienlijsten per bewoner worden in een map gedurende 
een tijd van twee jaar bewaard. Zo is er zicht op medicijnen die 
eerder zijn toegediend en in welke dosering.  

 Te 
ontwikkelen 

 Mogelijke fouten in medicatieverstrekking kunnen plaatsvinden 
als er een inval woonzorgbegeleider werkt. Hoe hierop 
anticiperen? 

Gesprek met twee 
Woonzorghelpenden 
 

Wat hebben 
we 
besproken? 

— Kwaliteit van zorg: het geven van 1-op-1 aandacht of groep 
mensen 1-op-3 meenemen naar buiten. Knutselen, muziek 
maken, bakken, naar buiten, alles afgestemd op wensen klant. 
Informatie geven aan familie. Voorbeeld: favoriete muziek van 
bewoner bij verdriet of achtergesteld gevoel.  

— Kernwaarden in het werk: Voorbeelden van vrijheid: bewoners 
kunnen gaan en staan waar ze willen; ze hebben hun eigen 
dagindeling; als een bewoner vroeg opstaat, wordt de zorg ook 
eerder “ingevlogen”. Voorbeelden van eigen regie: Bij het wakker 
worden krijgen bewoners de keuze: douchen, wassen of niks; 
voor het avondeten wordt er voor sommigen iets anders 
gemaakt. Bv. boertje op woning die geen pasta’s gewend was. 
Voorbeelden van nabijheid: knuffel geven, naast elkaar op de 
bank zitten en tv kijken of samen aan tafel een puzzel maken, 
effect: er is minder loopdrang, mensen zijn rustiger. 

— Hoe weet je dat het werkt wat je doet? Een bewoner wordt 
rustiger na interventie: accordeon spelen met onrustige 
paniekerige bewoner. Als je een knuffel krijgt van een 
bewoonster, bekendheid, herkenbaarheid van helpende. Als je 
naast iemand gaan zitten, die zelf onrustig is, die wandeldrang 
heeft. “Niets doen werkt dan. Niets doen, is iets doen”. Je brengt 
rust. 

— Nieuw: 1 helpende op 1 woning, niet meer op 2 woningen. 
Avonddienst wil ook naar een helpende per woning. Flexibele 
tijden: woning D eerder beginnen met dienst i.v.m. twee 
bewoners die eerder wakker zijn en problemen veroorzaken. 
Verbetering ingevoerd na escalatie tussen die twee mensen half 
jaar geleden. 7:00 i.p.v. 8:15. Nu weer naar 7:30 (wintertijd). 
Mogelijkheid om te schuiven.  

Medicatieverstrekking:  
— Scholing van helpenden op locatie: 1x per 3 jaar. Door Horizon 

College: medicatie, voorbehouden handelingen, insuline. 
— Er is een medicatiemap per woning en op drive staat richtlijn 

medicatieverstrekking. 
— Bij weigering medicatie, nogmaals aanbieden op later moment of 

door andere collega. Voorbeeld aanpak bij bewoonster die graag 
eigen regie heeft over haar medicatie: vragen “hoe doe jij dan 
nou die medicijnen innemen? Ik heb ook een pil.” Bewoonster 



 
 
 
 
 

190211 RAPPORT Hercertificatie WarmThuis WarmThuis HER 2019 CMO  Blz. 15 van 36 

 

Maakt kwaliteit ZICHTBAAR 

houdt zo eigen regie. Of precies vertellen waar de medicatie voor 
is, wordt ook ingezet zodat mensen sneller hun medicatie 
innemen. 

— Parafen worden gezet na inname. 
— Dubbele parafen worden gezet bij morfine pleisters. 
— Wanneer gaat het mis? Bij het innemen, soms is de afspraak dat 

je erbij moet blijven. Het kan misgaan als een invalkracht dit niet 
weet. Bewoner neemt dan de medicatie niet goed in. Je kunt je 
verkijken op de zelfstandigheid van bewoner. Of een bewoner die 
de medicijnen niet doorslikt, bij moeite met slikken worden pillen 
uitgespuugd. 

— MIC wordt ingevuld bij weigering en uitspugen van pillen. Eigen 
regie: weigeren mag. MIC wordt ook ingevuld bij valincident of 
ontsnappen van het terrein. 

— Voorbeeld MIC: Bewoner klimt over het hekje, al drie keer 
gebeurd en maakt dan het hek open voor andere bewoner. Nu 
nadenken hoe dit te voorkomen. Punt van veiligheid. Oplossing: 
Hekje verhogen? 

— Medicatie moet worden ingenomen rond 8:00, 12:00, 17:00 en 
21:00, er zijn geen vaste uitdeelmomenten. Voor bepaalde 
medicatie is vast moment wel nodig, of een half uur voor de 
maaltijd.  

— Plussers onderling bespreken de MIC’s voor medicatie en 
koppelen dit terug in teamvergadering. Geen medicatie MIC’s 
onlangs. 

— Invullen toedienlijst: controle op wat er in het baxterzakje zit 
(paraaf) en medicatie is ingenomen (krul). 

— Medicatie wordt voor twee of drie weken geleverd, verandering 
van medicatie (meteen nieuwe toedienlijst, kan met een uur): los 
bijgeleverd. Bv. Hartmedicatie dosering wordt verhoogd, met 
losse medicatie aanvullen, pas na 3 weken is de verandering 
doorgevoerd in baxterzakje. 

— Baxter: vaste medicatie. Losse medicatie: verhoging of verlaging 
van medicatie, nieuwe medicatie, gel of paracetamol. Huisarts is 
apotheekhoudend, dus kan die wijziging meteen doorvoeren. 
Medicatie kan in Ursem worden opgehaald. SOG en apotheek kan 
ook snel nieuwe toedienlijst leveren. 

— Collega’s waarschuwen elkaar (mondeling) bij 
medicatiewijzigingen. Aanstiften in de medicijnmap en neerzetten 
in Residentweb (zorgplan bewoner), staat bij de laatste verslagen 
dus is snel terug te vinden. Arts en SOG zetten dit ook in 
Residentweb. Iedere wijziging in medicatie wordt doorgegeven 
aan eerste contactpersoon. 

— Zo nodig medicatie: in overleg met directe collega of met 
bewoner zelf. Bv bij angst zoals oxazepam, hoeveelheid staat dan 
vast. Voorbeeld: bij angst en achterdocht, vol gevoel in hoofd, 
mogelijkheid van tabletje wordt aangeraden. In overleg. 

Ondersteuning:  
— Voelen zich gehoord, goede toegankelijkheid van plusser en 

locatie leidinggevende en directeur. Laagdrempeligheid. 
Plusser is collega op de woning, kan je altijd aanspreken op 
iets wat niet lekker loopt. Ook wat betreft privé situatie erg 
gehoord voelen, lastig thuis flexibel, aanpassing tijden, of iets 
langer werken ziekteverzuim wordt zo opgevangen of 
diensten in 2-en delen. Zodat het voor de bewoners het 
minst ingrijpend is. Stabiliteit! 
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 Te 
waarderen 

 Medewerkers hebben goed zicht op de wijze waarop kwaliteit van 
zorg vormgegeven wordt. 

 Medewerkers geven aan met plezier te werken. 

 Er is duidelijkheid wat betreft rolverdeling WzB+ en helpende+ 

 Gevoel van gelijkheid bij medewerkers ondanks andere rollen. 

 Mooie voorbeelden van kernwaarden en dat het lukt wat je doet. 

 1 helpende op 1 woning per dag wordt als vooruitgang ervaren. 

 Medewerkers voelen zich voldoende ondersteund: Lof over 
flexibiliteit van de organisatie en het team, geven aan zich 
gehoord te voelen en goede toegankelijkheid plusser, LL en 
directeur (laagdrempelig). 

 Rollen t.a.v. medicatieverstrekking zijn duidelijk. 

 Medicatie wordt op juiste aspecten gecontroleerd. 

 Risico’s bij medicatieverstrekking zijn in beeld: invalkracht die er 
niet bij blijft staan, uitspugen, losse medicatie onderaan de lijst, 
wijzigingen. 

 Te 
ontwikkelen 

 Alle risico’s en waar het misgaat wat betreft 
medicatieverstrekking in kaart brengen met bijbehorende acties. 

 Behalve uitspugen en weigeren, lijkt er weinig zicht op MIC-
meldingen medicatie. In hoeverre werkt de communicatie van 
plussers van andere teams, is er sprake van leren van elkaar? 

Gesprek 
Woonzorgbegeleiders 
plus 

Wat hebben 
we 
besproken? 

  Met plezier naar het werk WzB+1: “de plek is een cadeautje en 
dat ook de bewoners kunnen geven, frisse lucht en zelf buiten 
lopen”. Mooie dag kunnen bezorgen en blij dat jij er bent. Iets 
voor ze kunnen betekenen, bewoners zijn blij en tevreden. 

 Met plezier naar het werk WzB+2: vanwege de omgeving (andere 
omgeving gewerkt), elke dag is anders soms iedereen aan het 
ontbijt en soms achter elkaar. Dichtbij iemand kunnen komen 
(kleinschalig, eigen woning, woonkamer snel contact met familie, 
band met cliënten). 

 Rolverandering van WZB naar plusser bracht bij sommige 
collega’s wat onzekerheid mee. Collega’s aangesproken. Nadruk 
op gelijkheid. Verbetering. 

 Veel voordelen nu er een helpende extra op de woning is: Er is 
meer rust, 1 in de zorg bezig en iemand in de woonkamer. 
Mensen gingen eerst zoeken en misten steun. Je kunt 
gemakkelijker naar buiten, want er blijft iemand achter. Als er 
twee bewoners zijn die elkaar niet goed kunnen verdragen en dan 
is het met z’n tweeën beter: Preventief kunnen handelen, 1 
afleiden. Bij dreigende onrust, kunnen ingrijpen. Geeft meer rust 
om zelf te werken, “je hoeft minder alert te zijn”.  

 Vanuit casuïstiek: Rol van medicatie bij onbegrepen gedrag. Casus 
claimend gedrag, een bewoonster die als ze geen aandacht krijgt, 
naar huis wil;. Onrustig in de nacht, loopt wel eens buiten, gaat 
zoeken, rondjes lopen. Emotioneel, boos en verdrietig. Eerst is de 
psycholoog ingeschakeld die een benaderingsplan schreef: Niet 
teveel zeggen, beamen van gevoelens (bij haar vraag: begrijp je 
dat?). Hierna was er sprake van agressie: medebewoner geschopt 
en naar medewerkers. Medicatie via Geriant arts (SOG): 
mirtazapine weer afgebouwd en overgenomen door trazodon, 
quetiapine ingezet maar nu afgebouwd. Agressie is afgenomen, 
boosheid is nog wel aanwezig, maar minder. SOG heeft 
psychiatrische ouderengeneeskunde ingeschakeld voor overleg 
(eerder in het leven opgenomen geweest, echter informatie over 
eerdere medicatie ontbreekt). Aanpak niet teveel zeggen, werkt 
wel. ’s Nachts gaat ze nog wel naar buiten. 
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 Andere casus kwam kort aan de orde waarbij er sprake was van 
agressie, familie wilde geen medicatie inzetten. Overlast was zo 
groot dat medewerkers en bewoners er last van hadden. Wat is 
de grens? Hoe lang moet er met niet-medicamenteuze 
interventies worden volgehouden ten gunste van de bewoner? 

 Nachtdienst: 1 persoon voor alle woningen -> Er is achterwacht 
(medewerkers die het dichtste bij wonen) en er is ‘Regiocontrol’, 
beveiliging in de regio die gebeld kan worden. 

 Andere oplossing: Tweede nachtdienst als Slaapwacht? Of nog 
een nachtdienst. 

 Te 
waarderen 

 Verandering 1 helpende op 1 woning heeft veel voordelen 
gebracht voor WzB plussers: meer rust, makkelijker even naar 
buiten, preventief kunnen ingrijpen/afleiden, minder alert hoeven 
zijn. 

 Bespreking casus claimend gedrag: eerst andere bejegening 
ingezet en daarna psychofarmaca, volgens richtlijn. Agressie is 
afgenomen. Familie is ingeschakeld en mee overlegd. Contact met 
kinderen en contact houden met vader via telefoon. 

 Goede ervaringen met psycholoog en SOG: toegankelijk 
(makkelijk bereikbaar via telefoon en mail), betrokken (zitten bij 
teamoverleg) en punctueel (goed nakijken b.v. dosering van thuis, 
kritisch beoordelen. Medicatie die niet samen kan gaan, direct 
contact met familie). Ook zorg voor medewerkers (hoe gaat het 
met jullie onder deze omstandigheden?). 

 Voordat er contact wordt opgenomen met de SOG voor het 
inzetten van medicatie worden eerst alle andere mogelijkheden 
onderzocht (WzB+ en psycholoog).  

 Te 
ontwikkelen 

 Er is bij deze WzB+ nog geen bekendheid met de richtlijn 
probleemgedrag bij dementie die vorig jaar werd gepubliceerd. 

 Nadenken over grenzen wat betreft de inbreng van familie. 
Duidelijkheid over familie die laatste stem heeft in bepalen 
medicatiegebruik ook bij agressie bewoner naar 
zorgmedewerkers en medebewoners? 

 Uitbreiding van de nachtdiensten zodat er back-up is op het 
terrein zelf en die niet van buitenaf hoeft te komen. 

Gesprek locatie 
leidinggevende 

Wat hebben 
we 
besproken? 

Vakbekwaamheid:  

 Zicht op de vakbekwaamheid is er door locatie leidinggevende in 
het personeelsdossier (certificaten) en op de werkvloer hebben 
de WzB+ en andere collega’s een signalerende functie Bij 
handelingen is het vaak duidelijk. Psycholoog kijkt mee in 
teamoverleg wat betreft bejegening. 

 Het is de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker om te 
handelen op het gevoel niet bekwaam te zijn. 

 WarmThuis Academie: paraplu trainingen. Er zal in kaart worden 
gebracht wat er is aan trainingen voor medewerkers door een 
overzicht op intranet te plaatsen. Nu is deze informatie 
toegankelijk via mails die worden rondgestuurd.  

 Verbreding van kennis, meer buiten de verplichte onderdelen 
door o.a. muziektherapie, therapeutic touch, handmassage, enz. 

 Verdieping d.m.v. minor dementie die een WZB+ en 1 collega per 
woning zullen volgen. Maatjes die dit samen in de praktijk kunnen 
brengen. Er zijn twintig deelnemers, tien van beide locaties.  

 FieldLab: leren in de praktijk, aanbod eigen opleiding bij WT. 

 Voorbehouden handelingen worden 1x per 3 jaar opnieuw 
getoetst, voorgeschreven is 1x per 4 jaar. 
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 Kennis afkomstig van cursussen wordt omgezet in praktisch 
werkbaar materiaal zoals de koffer palliatieve zorg die gevuld is 
met materialen voor mensen in de laatste fase zoals olie en 
smeersels, pamflet over massage, bedsokken, enz. 

 Leren van en met elkaar: WT overleg (WTO), 1x per 2 weken voor 
beide locaties. Workshops worden voor beide locaties geregeld. 
Visiedagen ook samen. 

Samenwerking/ketenpartners: 
— Ontbrekende kennis wordt gehaald bij Horizon College of 

Buurtzorg. Voorbeeld: nieuwe bewoner met een PEG-sonde. 
Deze kennis werd (binnen een week) gehaald bij het Horizon 
College. Ander voorbeeld: in logeerhuis in Klein Suydermeer was 
een logee met dopaminepomp (Parkinson). 

— Veel ook kennis wordt verkregen van de Reigershoeve en het 
Lerend netwerk ook met King Arthurgroep en de zorgspecialist. 

— Netwerk dementie: met Geriant. Jaarlijkse bijeenkomst, nu in AZ-
stadion. 

— Er wordt veel samengewerkt met de casemanagers van Geriant, 
in mindere mate Zorgcirkel en Evean. Goede vindbaarheid, veel 
mensen op de wachtlijst, logeerhuisaanmeldingen. 

— SOG en psycholoog zijn afkomstig van Geriant, onderling snel 
contact omdat ze van dezelfde organisatie zijn. 

— Huisarts die eens per week komt, 1x per 3 maanden is er 
onderling contact HA en SOG en 2x per jaar groot artsenoverleg. 
2x per jaar met apotheek contact samen met LL en twee plussers. 
Alle info wordt per cliënt in dossier ingevoerd.  

— Zorgdossier: Doelen: Zorg door arts: ondervangen van missen 
medische zorg, rapportage wordt zo zichtbaar gemaakt. Systeem 
moet veranderd. Eigenlijk onder kopje behandelaar. 

 Te 
waarderen 

 Er is goed zicht op de vakbekwaamheid van de medewerkers via 
personeelsdossier en op de werkvloer. 

 Meer structuur in scholingen voor medewerkers door dit via een 
overzicht toegankelijk te maken via intranet. 

 Er is voldoende aandacht voor de verbreding en verdieping van 
kennis voor medewerkers. 

 Er zijn voldoende mogelijkheden om van elkaar en anderen te 
leren. 

 Informatie wordt praktisch gemaakt waardoor er continuïteit van 
kennis kan plaatsvinden, bv door palliatieve koffer, beweegbox en 
massageset (handmassage). 

 Kennis die niet in huis is, wordt snel gehaald bij 
Buurtzorg/Thuiszorg (ondersteuning eerste periode WT) en 
Horizon College (training medewerkers). 

 Er is tevredenheid over samenwerking met Geriant 
(casemanagers, SOG en psycholoog), Zorgcirkel en Evean en de 
huisartsen en de apotheek. 

 Te 
ontwikkelen 

 Aanpassing contracten Geriant wat betreft de rol van de SOG. 
— Verandering systeem: vervanging van ResidentWeb, zodat 

medische zorg een betere plaats krijgt binnen het systeem. 
Tijdelijke oplossing: Rapportages SOG waren niet leesbaar door 
zorgmedewerkers, Zorg door arts is nu in het dossier als apart 
kopje weergegeven zodat het toch leesbaar wordt. 

 Evaluatie van de richtlijn medicatieverstrekking. In de richtlijn zelf 
staat datum 20 september 2018 voor evaluatie, dit is nog niet 
gebeurd. 
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Dag 2: 10 januari 2019, Locatie Klein Suydermeer, Zuidermeer, Auditor Anne-Barbara Ankum  

Onderwerp, functie of 
medewerker 

 Bevindingen 

Aftrap  
Locatie Klein 
Suydermeer, 
Zuidermeer 
directeur-bestuurder, 
locatie leidinggevende, 
woonbegeleiders plus, 
woonbegeleider 
logeerhuis 

Wat hebben 
we 
besproken? 

— Kennismaking m.b.v. de volgende openingsvragen: wie ben je, wat 
zijn je verwachtingen van vandaag en hoe zit je erbij? 

— Nieuwe locatie leidinggevende: Jeanette vervangt Marjolein. 
— Via een mindmap met ‘externe audit’ in het midden, werden de 

verwachtingen inzichtelijk gemaakt. Audit als aftikken… (vroegere 
ervaring LL). Bezinning, pas op de plaats (Hans), Vroeger aftikken 
en stressperiode vooraf, nu uitdaging en groei (Jeanette), 
Kritische blik, verbeterpunten (Miranda). Waar staan we nu? En 
spiegel (Wendy) 

— Voorbeeld van nabijheid: een bewoner groet de 
zorgmedewerkers, het groeten van elkaar, het gezien worden. 

— Aandacht voor het proces waar cliënt (logee, bewoner) zich in 
begeeft als hij/zij de overstap maakt van thuiswonend naar 
logeren en uiteindelijk wonen. “Het ziet er wel allemaal mooi uit, 
maar je brengt wel iemand weg.” 

 Familie meenemen in nieuwe situatie en dynamiek in groep 
(groepsleven). 

 Partners mogen mee logeren in het logeerhuis om de drempel te 
verlagen (niet alleen voor logee maar ook voor partner). 

 Te 
waarderen 

 Tijdens twee rondleidingen van familieleden voor het logeerhuis 
viel hen de nabijheid op: de manier waarop er contact gemaakt 
wordt. 

 Familieleden worden meegenomen in de nieuwe situatie, er is 
ruimte voor familie en het proces waar zij doorheen gaan. 

 Groeten van bewoners en medewerkers en het bij naam noemen 
van de bewoner als voorbeeld van de kernwaarde nabijheid. 

 Originele manier van nadenken over audit: het maken van een 
mindmap. 

 Zeer positieve houding van de medewerkers t.a.v. audit. 

Gesprek Locatie 
leidinggevende en 
WzB+ers 

Wat hebben 
we 
besproken? 

Medicatie: lijsten en verstrekking 
— Probleem: Soms is medicatie niet leverbaar: (apotheek) dat levert 

losse medicatie op. Iedere twee weken. Foutgevoeligheid. 
— Probleem: Baxtermedicatie (bovenaan. Medicatie in de rol) en 

losse medicatie die eigenlijk in de rol zou moeten zitten staat 
onderop de toedienlijst. Kan beter op de eerste pagina. Niet 
apart. Alle medicatie onder elkaar en zalven en zo nodig pas 
onder. 

— Communicatie met de apotheker gaat via de mail. Wel snel 
reactie, goede uitleg. Goede communicatie. Tevreden met lijn 
apotheek huisarts (HA). 

— Helpend: Het protocol goed hanteren. Voorin de medicatiemap. 
— Probleem: Soms moet er te haastig medicatie worden gegeven en 

als er dan 4 pagina’s baxter kan er losse medicatie over het hoofd 
gezien worden.  

— Probleem: Het kan ook te maken hebben met de tijdstippen 
waarop de medicatie verstrekt moet worden, er zijn soms veel 
medicijntijdstippen om te geven. Als er dan veel tegelijkertijd 
gebeurt, kan het mis gaan. Voorbeeld: de pannen eten staan op, 
bewoner naar toilet en medicatie moet gegeven worden.  

— Medicatie MIC’s worden geschreven: vergeten, weigering, fout: 
verkeerde medicatie gegeven, verkeerde tijd, niet afgetekend. 

— Helpend: Bij volgende medicatie na 8:00, 12:00 en 15:00 wordt er 
op de lijst gekeken of alle medicatie is gegeven. Zodat je eerder 
ziet dat iets niet gegeven is en niet aan het einde van de dag. 
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— Bij een bewoonster die haar medicatie weigerde is een 
oorzaakanalyse gemaakt. Familie en huisarts werden betrokken. 
Het bleek te gaan om een structurele weigering, in overleg is er 
gestopt met medicatie. De bewoonster heeft een mooi laatste 
half jaar gehad zonder medicatie. 

— Losse medicatie, toedienlijst te lang. Er staat soms medicatie op 
de lijst die al gestopt is, vooral ‘zo nodig’. Voorbeeld: paracetamol 
die ooit gegeven is maar er af kan.  

— Probleem: Medicatie die in de baxter gestopt is: er staat dan 
gestopt op de toedienlijst, terwijl die als losse medicatie wel 
doorgaat (start). 

— Probleem: Zalven en bv. oordruppels blijven er te lang op staan. 
Alertheid op zalven: evaluatie op heeft de zalf het effect bereikt?  

— Oplossing: Stopdatum op (hormoon)zalf zodat die niet doorloopt 
of oordruppels (5 dagen). Vervolgens een kruis zetten op niet 
geven op toedienlijst. 

— Oplossing: Lijsten korter maken. Dit maakt het namelijk 
onoverzichtelijk en foutgevoelig. 

— Probleem: Recepten worden uitgeschreven door de HA, niet de 
SOG. Dit maakt dat er altijd “een extra schijf” tussen zit met als 
gevolgen: foutgevoeliger en soms te laat.  

— Oplossing: Nieuwe EVS, Medimo zal maken dat de SOG zelf kan 
voorschrijven. 

— Probleem: SOG heeft geen somatische info omdat HA die info 
heeft. 

— Oplossing: YSIS, een multidisciplinair elektronisch 
patiëntendossier, één dossier dat voor HA, SOG en medewerkers 
toegankelijk is. Dit zal veel tijdwinst opleveren. SOG kan meteen 
medische info halen en recepten uitschrijven. HA is er dan 
tussenuit. 

— Wijzigingen: Aangepaste lijst kan binnen een uur. Na bezoek van 
de huisarts, komt via computer nieuwe lijst.  

— Communicatie met HA/apotheek: Losse medicatie onderaan, alles 
wat is gestopt meteen eraf halen. De verantwoording voor 
stopmedicatie ligt bij de HA.  

— Medicatie en onbegrepen gedrag: Contact met arts over 
ongewenst gedrag: gedrag wordt binnen het team en daarna met 
SOG en psycholoog besproken. Pas op het laatst wordt medicatie 
ingezet.  

— Ook oog op afbouw medicatie waar mensen mee binnen komen. 
Voorbeeld: bewoner vanuit logeren naar DOC, naar wonen, 
steeds meer medicatie werd afgebouwd. Chronisch delier. 
Interventies zoals muziek, verkleedpartijen, dvd. 

— Rapportages op de bank in de woonkamer i.p.v. magazijn zodat de 
rust bevorderd wordt, bewoners gaan niet op zoek. 

— De medewerkers (mw) nemen niet een eigen pauze maar hebben 
samen met de bewoners pauze. Hierdoor zijn de mw niet afwezig.  

— Vrijheid om naar buiten te gaan met onrust. Voorbeeld: drang om 
te lopen: warme jas, muts en ga maar! Rust bieden door naast 
hem zitten. Nachten om 4:00 wakker, vroeger 4:00 wakker als 
boer, broodje kopje thee, altijd vroeg wakker. Soms hoort het bij 
iemand. Voorbeeld: bewoonster deed altijd de gordijnen open 
zodat de buren konden zin dat ze wakker was. Het kennen van de 
mensen. Inspelen op gedrag, zonder pil. 

— Medewerkers blijven op de hoogte van wijzigingen via de mail van 
de HA, de overdracht en rapportage. Belangrijk om elkaar attent 
te maken op losse doosjes. 
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— Oplossing: Bij Parkinson medicatie zijn er veel tijdstippen: 
reminders instellen door medicatiewekker of op mobiel. Leren 
van elkaar: overdragen 

— Zorgdoel: moeilijk medicatie innemen. Moeite met slikken. Alleen 
dan in zorgplan. Bij stelselmatig weigeren, wordt een 
observatielijst (week) ingezet, hieruit kan een zorgdoel 
voortkomen. Verslikken: malen van medicatie in overleg met 
apotheker. 

— Afwijkingen op medicatie staan vermeld in: Info die wel in 
Residentweb staat: op het werkplan van een bewoner: uitgifte 
wel/niet eigen beheer (BEM), vermalen geven. Of op 
medicatielijst. 

— Incidentenformulier (MIC): Afspraak: bij vergeten, fout, weigering. 
Meldingen worden door plusser in kaart gebracht en besproken 
met LL en dan in teamoverleg besproken. Bij fouten wordt arts en 
familie ingelicht. Punten ter verbetering worden hieraan 
gekoppeld. 

— Bespreking MIC: Per ongeluk is er medicatie voor andere bewoner 
gegeven, afgeleid door andere bewoner die haar benaderde. 
Verbeterpunt: neem de tijd om te controleren (naam checken 
voor het vetrekken). Wees alert op multitasking.  

— Nadenken over tijdstip van geven. Is het mogelijk bepaalde 
medicatie op een ander tijdstip te geven? Bv. als het rustiger is 
liever om half vijf dan half zes, voor het koken of op minder 
momenten?  

— Helpend: Medicatie wordt niet van te voren klaargelegd, maar per 
bewoner een baxterrolhouder waar zakje uitsteekt. 

— Dubbele controle wordt uitgevoerd bij: opiaten, insuline. 
— Evaluatiemomenten: HA is één keer per week op de locatie en kan 

via de mail bereikt worden. Bv door een foto van een plekje 
mailen. Via veilig kantooromgeving. 

— SOG komt 1 keer per week op donderdag, 4 uur. De MDO’s, 1x per 
half jaar voor bewoner, en contact met familie ligt bij SOG. Die is 
de eindverantwoordelijke. 

— Huisartsenpost buiten kantoortijden. Noodnummer van SOG: bij 
psychische nood (bv. delier). Gebeurt bijna niet. Soms even extra 
contact in de avond. Korte lijnen. 

— Intervisie: 1x per 8 weken tijdens het Plusoverleg (intervisie 
plussers). Onderwerp wordt ingestuurd naar psycholoog die het 
verder de bijeenkomst leidt. Onderwerpen: agressie, onbegrepen 
gedrag, werk meenemen naar huis/loslaten, interactie collega’s. 
Sluit aan bij wat er aan de hand is. Ervaring delen met collega’s, 
sparmoment. Moet weer opgepakt worden, is door alle 
veranderingen wat in het slop geraakt. 

— Plusdag: Enthousiast over bijeenkomst in Bergen waar de plussers 
van twee locaties samen kwamen. Visie op leidinggeven, coachen 
van team, gesprekstechnieken. Met elkaar praten. Leerzaam.  

— Visiedagen met locatie Oterleek. Alle medewerkers gedurende 
twee dagen. Voorbeeld: leren van elkaar: deuren op slot bij 
Oterleek. N.a.v. de visiedag zijn de deuren weer opengegaan in 
Oterleek.  

— Plezier in het werk WzB+1: “Wat je terugkrijgt, de voldoening, je 
hebt wat kunnen betekenen, je mag fouten maken, jezelf mogen 
ontwikkelen”.  

— Plezier in het werk WzB+2: “Het is een feestje als het lekker weer 
is: klein Center Parcs, vakantieparkgevoel. Ik voel me onderdeel 
van het geheel! Samen lunchen, aanschuiven in een woning, 
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iedereen mag zichzelf zijn, gevoel van gelijkheid. Dit is de reden 
dat je in de zorg bent gaan werken: De tijd, de aandacht, bij 
verdriet een arm eromheen…” 

 Te 
waarderen 

 Gedreven medewerkers die met plezier werken en zich met hart 
en ziel inzetten voor die fijne dag. 

 Rust voor de bewoners wordt actief bevorderd door het schrijven 
van rapportages in de woonkamer en de pauzes samen met de 
bewoners. 

 Medewerkers hebben goed zicht op waar het mis kan gaan wat 
betreft medicatievertrekking. 

 Er wordt actief gezocht naar oplossingen, bv. door het verbeteren 
(verkorten) van de toedienlijst, meer controlemomenten, enz. 

 Medewerkers denken goed na over het vereenvoudigen van 
medicatieverstrekking en hebben goed overleg met de huisarts: 
andere tijdstippen, minder uitdeel momenten. 

 Goede communicatie met apotheek over nieuwe toedienlijsten. 

 Medicatie wordt bij onbegrepen gedrag pas in laatste instantie 
ingezet, richtlijn wordt goed gevolgd. Eerst andere interventies: 
muziek, omgeving veranderen (badkamer kleiner maken, extra 
woonkamer met minder prikkels). 

 Er is tijd om samen kennis te delen: Visiedagen en plusdagen. 

 Prettige sfeer onderling: respect en luisteren naar elkaar. 
Gelijkheid wordt gevoeld, geen gevoel van hiërarchie. 

 Te 
ontwikkelen 

 Medicatieverstrekking: toedienlijst goed bekijken (alle pagina’s), 
controlemomenten,   

 Het delen van informatie over medicatieverstrekking van beide 
locaties. Hoe doen we het samen? 

 Het op gestructureerde wijze vormgeven van intervisie. 

 Eigen grenzen goed in de gaten blijven houden. 

Gesprek WzBer+ en 
woonzorghelpende 

Wat hebben 
we 
besproken? 

Kwaliteit van zorg:  
— “Dat een bewoner mag zijn wie hij is, kijken naar wat iemand 

nodig heeft, afspraken, contact HA, SOG, psycholoog en met 
elkaar (bewonersoverleg eens per maand).” 

— Kijken naar “wie was je en ben je als mens”: voorbeeld mevrouw 
met FTD die alleen nog maar in de stoel zit, betrekken bij 
gesprekken, plek aan tafel bv bij de deur: naar buiten kunnen 
kijken hand in hand zitten, handmassage, kijken of ze pijn heeft. 
Hittepit maken, mooie nagels. 

— “Jezelf aan de kant zetten om het voor de bewoner prettig te 
maken. Buiten je eigen comfortzone”. Voorbeeld: bewoonster 
met FTD zonder remmingen, mannen zijn interessant: zoenen. 
Nieuwe bewoner: man. Grote zorg vooraf. Tegen normen en 
waarden van helpende: mannelijke bewoner en bewoonster 
vonden elkaar terwijl er nog levende partners waren. Veilig gevoel 
van bewoonster in stand houden. Goed afgelopen: vrouwelijke 
bewoonster en partner hebben elkaar weer gevonden. Partner 
voelde zich gehoord. Informatie gegeven over de situatie. De 
partner komt weer met veel plezier. Preventief handelen door 
medewerkers bij manspersonen: voorbereiding van mannen: 
mevrouw is knuffelig, geef je grenzen aan en afleiden van 
mevrouw zelf. Haar eigen normen en waarden waren anders: 
respectvolle benadering. 

— Hoe weet je dat het lukt? Soms lukt het: rust. Verder kijken bij 
onrust: wat doe ik nu anders? Of een ander inschakelen op een 
later tijdstip. Soms lukt het wel bij een ander, bv afronden van 
ADL of wasmachine. Opschrijven van wat er niet gelukt is, niet 
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alles hoeft af. Aanspreken van elkaar lukt goed. Er zijn geen 
confrontaties omdat er tijd is: een uur langer slapen kan en na 
ontbijt weer het bed in kan ook, wel dag en nachtritme in stand 
houden. 

Ondersteuning: 
— Collega’s: Mogelijkheid in teamoverleg om te zeggen dat je er niet 

uitkomt, hulp vragen aan anderen. Bij bewoonster eerst goede 
klik, toen ineens een klap. Binnen team is er openheid en emoties 
zijn bespreekbaar, kwetsbaarheid tonen lukt goed. Het mag er 
zijn. Veilig gevoel binnen team. 

— Extra helpende en activiteitenbegeleider (ABer): De denktank 
heeft opgeleverd: uren extra helpende en AB’er. Vanaf zomer 
2018 ingevoerd. Nu rommelig, soms al AB’er terwijl de bewoners 
nog sliepen. Per 1 april: elke morgen en avond een helpende op 
de woning. Twee woningen voor helpende: spagaat. Zal meer rust 
op de woning, geven en een extra handje waardoor er andere 
dingen mogelijk worden zoals fietsmomenten, naar de Boet 
(tuincentrum) en het Koetje (zorgcafé). 

— Leerlingwerknemers: vanaf februari komen er 3 BBL’ers (mss een 
vierde) komen erbij (20 uur per woning). Uitbreiding van de 
formatie met leerlingwerknemers.  

— Stagiairs: Nu twee stagiaires BOL (leerling) op twee woningen. 
Soms heel kort stage. Boventallig. Begeleiding stagiair: twee 
werkbegeleiders per woning. Stagiairs: Horizon college/ROC 
(niveau 2 en 3 helpenden). Meerwaarde stagiairs: soms hele 
goede, Boller die nu werknemer is, ze houden je scherp, advies 
vragen, leergierigheid is fijn. Veel tijd investeren in stagiairs die 
“het” soms niet hebben. Eerder ophouden? Communicatie met 
plussers en Praktijkopleider. Wanneer stopt een traject: als de 
stagiair zich niet aan afspraken houdt en ook vanwege interactie 
met bewoner (vrouw-man) of als het de stagiair tegenvalt.  

 Te 
waarderen 

 Goede sfeer binnen het team en de mogelijkheid om persoonlijke 
zaken te bespreken en kwetsbaarheid te tonen binnen het team. 

 Kwaliteit van zorg wordt omschreven volgens visie warme zorg: 
jezelf soms aan de kant zetten om het de bewoner prettig te 
maken. Voorbeeld: bewoonster met FTD en ontremd gedrag naar 
mannen, zorg om nieuwe mannelijke bewoner. Preventief 
handelen door af te leiden, familie betrekken en goed informeren, 
mannelijke bezoekers waarschuwen. 

 Kwaliteit: aansluiten bij “wie was je en ben je als mens”. 
Voorbeeld: bewoonster met FTD die alleen nog in een stoel zit, in 
de verzorging met gelakte nagels en make-up passend bij wie ze 
vroeger was. 

 Visie op resultaat: het lukt als bewoners rustig en tevreden zijn, 
maar dat het niet altijd hoeft te lukken wat je doet, dat een ander 
het kan doen of op een later tijdstip. Sluit aan bij eigen regie (zelf 
bepalen hoe laat je op staat) en vrijheid (ook weer terug in bed na 
ontbijt als uitzondering, geen confrontatie aangaan) van 
bewoners als kernwaarden. 

 Te 
ontwikkelen 

 Overweging begeleiding stagiairs is de tijdsinvestering de moeite 
waard? Soms eerder stoppen met bepaalde stagiair. 

Rondleiding woning 7 
 

  Toedienlijsten gezien, goed voorzien van parafen.  

 Let op: De nieuwste medicatierichtlijn (2016) in de medicijnmap 
plaatsen. De versie die er nu in zit, dateert van 2013. 

 Voorbeeld van nabijheid: bewoonster buiten krijgt een aai en 
vraag: geniet je van je sigaretje? Zij wordt bij naam genoemd. 
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 Voorbeeld eigen regie: hometrainer in kamer van bewoner om te 
bewegen wanneer hij daar zin in heeft.  

 Voorbeeld Herkenbaarheid: foto’s van bewoners op raam naar 
slaap- en wasgedeelte. Eigen stoelen in de woning. 

Gesprek psycholoog Wat hebben 
we 
besproken? 

— Nieuw binnen de organisatie: psychologe is sinds drie maanden 
werkzaam (6 uur per week) bij WT vanuit Geriant. Als prettig 
wordt ervaren: doordat het een platte organisatie is er veel 
mogelijk. Er wordt door teamleden veel opgepakt en in de praktijk 
gebracht. 

— Onderscheidend kenmerk van WarmThuis: Client en familie staan 
centraal, er wordt meegedacht vanuit cliënt en familie-> Vaker 
zichtbaar en toegankelijk. De omgeving/ruimte. 

— De teams staan open voor psycholoog, die wordt actief opgezocht 
en adviezen worden teruggekoppeld. Eigen aandeel in dit geheel: 
Zichtbaar zijn voor personeel en bewoners. Gemotiveerde teams, 
rol van psycholoog wordt als belangrijk gezien. 

— Zicht op rol: het brengen van deskundigheid zoals uitleg over 
onbegrepen gedrag, en ondersteuning van familie. Ondersteuning 
van het team bv. bij agressie op een woning, van teamleden 
binnen cliëntbesprekingen eens per week en individuele 
aandacht. Zij geven aan dat ze zich gesteund en gehoord voelen. 
Bij kortdurende trajecten ter ondersteuning van individuele 
medewerkers wordt de psycholoog van de andere locatie 
(Oterleek) ingeschakeld. 

— Er is veel vraag naar omgangsadviezen voordat er naar medicatie 
wordt uitgeweken. Het omgangsoverleg is nu vaak met plussers. 

(Door) ontwikkeling deskundigheid: 
— Nu nog niet helemaal in beeld hoeveel kennis er aanwezig is en 

wat er nog nodig is en hoe lang mensen er werken. 
— Meer structuur: Gedragsmatige aanpak van probleemgedrag kan 

meer gestructureerd. Al met locatie leidinggevende besproken: 
klinische les over de richtlijn probleemgedrag bij mensen met 
dementie. Nog geen concrete datum maar binnen twee maanden. 
Belang van de analyse en niet te snel naar oplossingen grijpen. 
Idee: Eerst scholing en dan binnen teams de analyse uitwerken. 
Om de twee maanden een klinische les geven, jaarplan. 

— Opzet van klinische les over soorten roepgedrag, wat doet het 
met het team en de andere bewoners? Hoe vaak komt het 
eigenlijk voor? 

(Niet-medicamenteuze) interventies bij probleemgedrag, 3 
voorbeelden:  
— Bewoner met tikgedrag: relaxstoel en vogelvoer buiten voor 

vogels. Tikken gaat beter als meneer in de relax stoel zit. Hoe 
vaak? Niet gemeten. 

— Bewoner met weerstand bij douchen, stap voor stap erheen 
leiden (bejegening) combi met autisme. Drie keer per week 
douchen lukt. 

— Roepgedrag: bewoonster die heel hard roept, Team ondersteunen 
hoe ze het vol kunnen houden door psycho-educatie, afwisselen, 
prikkelarme omgeving zetten van bewoonster, snoezelen (hand 
vasthouden), lolly werkte niet, zingen tijdens ADL. Teamleden zijn 
minder gespannen er is minder wanhoop, meer rust. Bijzonder is 
de invloed van een bewoonster op de andere bewoners: “ze kan 
niet meer praten en dit is de manier waarop ze reageert”. Deze 
uitleg wordt door geaccepteerd. Geeft rust. 
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Samenwerking: 
— Met de SOG: iedere donderdag een overlegmoment. Toegankelijk 

en op dezelfde lijn: eerst een stap terug bv bij het roepgedrag, 
geen medicatie meteen. Bij MDO ook op 1 lijn. Overdracht-
momenten: Via team of via mail door psycholoog. 

Eigen ontwikkeling van deskundigheid:  
— Het kunnen overdragen van kennis in teams door NLP 

opleiding. Eigen leerdoel en deskundigheidsbevordering. Bij 
Geriant: Intervisie 1x per 2 maanden, overleggen met 
psychologen (6x per jaar) en contact met Tineke psycholoog 
van Oterleek. Goede toegankelijkheid van collega’s. Evaluatie 
met Tineke na een maand, goede overdracht en steun. 

Ondersteuning: 
— Ervaring ondersteuning van WT: toegankelijkheid Hans heel 

positief. Betrokken teams, “warm bad” vragen na ziekteperiode 
gaat het weer? 

— Nodig om functie goed te kunnen uitoefenen: klinische lessen en 
structuur aanbrengen, korte lijn met SOG, aanwezig op dezelfde 
dag. 

 Te 
waarderen 

— Er is goed zicht op eigen rol. 
— De psycholoog zet zich in om de deskundigheid van medewerkers 

t.a.v. onbegrepen gedrag te bevorderen. 
— Psycholoog en SOG weten elkaar goed te vinden. 
— Om de samenwerking verder te verbeteren met de SOG heeft de 

psycholoog tijd gemaakt op de donderdag voor overleg. 
— Bereidheid en inzet voor verdere eigen ontwikkeling. 

 Te 
ontwikkelen 

 Bij teams: niet te snel gaan naar de oplossing bij probleemgedrag, 
eerst analyse. Klinische lessen door psycholoog om dit te 
verbeteren. 

Gesprek SOG Wat hebben 
we 
besproken? 

Medicatie: het voorschrijven. 
— Huisarts schrijft voor. De SOG stuurt de HA een mail met 

medicatie die dat vervolgens doorgeeft aan de apotheek. Dit is 
omslachtig en foutgevoelig. 

— Alleen bij gedragsproblemen wordt de SOG ingeschakeld, voor 
somatische klachten is de HA.  

— Bij Medimo zit een ingebouwde controle (dosering en interactie, 
en allergieën en nierfunctie) die er nu niet is. 

— Er is geen actuele medicatielijst in elektronisch dossier waardoor 
je niet weet of bepaalde medicatie samen te gebruiken is. Dit 
komt naar voren bij HA en kan door overleg (vaak via mail) 
ondervangen worden. Onhandig. Ook geen toegang tot medisch 
dossier van HA.  

— Het wordt efficiënter en minder foutgevoelig bij zelf 
voorschrijven. 

— Totaaloverzicht ontbreekt. Geen ideale constructie maar bij goed 
overleg haalbaar. Ideale situatie: 1 arts die continuïteit kan 
bieden.  

— Als er acuut iets is, afstand tot locatie is voor SOG te ver waardoor 
de HA de spoedzorg doet. 

— SOG en HA (2) weten elkaar gemakkelijk te vinden. 
— Voorbeeld van aparte constructie HA & SOG: bij een bewoner met 

palliatieve zorg had de SOG alle gesprekken gevoerd, laatste 
handeling wordt echter door de HA verricht.  

— Hoe hou je het vol? Stoom afblazen, collegiaal overleg bij Geriant 
en gesprekken met de collega van Oterleek. 
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Medicatie en onbegrepen gedrag:  
— Er wordt binnen WarmThuis heel veel geaccepteerd aan 

probleemgedrag van bewoners, als de DSOG benaderd wordt, 
heeft de zorg al heel veel geprobeerd en gedaan. Er wordt niet 
snel om pillen gevraagd. Maakt dit dat medewerkers soms over 
eigen grenzen heen gaan? Medewerkers zijn heel betrokken 
(valkuil?). 

Overlegmomenten: 
— Er is maandelijks overleg van team met de psycholoog, hierbij is 

de SOG niet betrokken, dit zorgt voor een “soort van 
achterlopen”. De SOG vangt dit op door wekelijks de huizen langs 
gaan, en zo te weten hoe mensen functioneren. 

— Er was bij de SOG behoefte aan structureler overleg met 
psycholoog. Op gehandeld: nu door aanwezigheid van psycholoog 
op donderdag. Dit wordt als prettig ervaren: “we zijn zo meer op 
de hoogte van elkaars ideeën”. 

Evaluatie medicatie:  
— Twee keer per jaar wordt de medicatie tijdens het MDO 

geëvalueerd. Tussentijds indien nodig. Psychofarmaca wordt na 
opstarten wekelijks geëvalueerd en als het ingesteld is bij MDO. 

— Tweejaarlijks een medicatiereview (alle patiënten doorspreken, 
wat staat er en is het nog nodig) samen met de HA, gebeurt wel 
met 1 HA, de andere (nog) niet. Vastere structuur zou prettig zijn.  

— Één vast aanspreekpunt in woning zou fijn zijn: wat de een 
namelijk nog wel hanteerbaar vindt, vindt de ander niet. Tijdens 
het plussersoverleg aangeven. Eens per maand met plusser zitten 
om de lopende zaken door te nemen. Per verzorgende een 
mening over gedrag, graag meer lijn. Plusser in the lead krijgen. 
Meer kanaliseren. 

 Te 
waarderen 

 Betrokken SOG die goed zicht heeft op foutgevoeligheden bij 
voorschrijven van medicatie en oplossingen ziet. 

 SOG en huisarts hebben korte lijn samen. 

 Goede samenwerking tussen SOG en psycholoog. 

 Te 
ontwikkelen 

 Meer structuur in medicatiereview met één huisarts. 

 Per woning één vast aanspreekpunt voor de SOG t.a.v. 
probleemgedrag van bewoners. 

 Aandacht voor grenzen van medewerkers t.a.v. wat er van 
bewoners geaccepteerd wordt. 

Theemoment 
Logeerhuis, 
woonzorgbeleider en 4 
logees 

  Rondleiding: één kamer gezien. 

 Aan de tafel gezeten, theegedronken en met twee bewoners 
gesproken. 

 Er was 1 woonzorgbeleider op 4 bewoners (max. is 5). 

 Te 
waarderen 

 Mooie locatie, veel ruimte en licht.  

 Prettige, rustige sfeer met een woonkamer waarin zichtbaar veel 
aandacht aan de inrichting is besteed. 

 Tevreden logees, vier (heren). Zij geven aan goed te slapen en het 
eten is prima. 

 De aanwezigheid van huisdieren: vogels en vissen in de 
woonkamer. 

 Jarige logee krijgt een cadeautje van de WzB en er wordt door de 
jarige meegebrachte cake gereserveerd. Er wordt op verzoek van 
de jarige niet gezongen. Voorbeeld: eigen regie. 

 Visite is welkom, de jarige heeft twee kennissen op bezoek. 

 Mooie zeer ruime logeerkamers met bordje op de deur met naam 
van logee (herkenbaarheid). 
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 Bij binnenkomst in hal foto’s en namen van dienstdoende 
medewerkers. Sluit aan bij kernwaarde herkenbaarheid. 

 Te 
ontwikkelen 

 Er zitten wieltjes onder de stoelen bij de tafel. Een logee heeft 
wat moeite met opstaan en lijkt last te hebben van het rollen van 
de stoel. Leveren de wieltjes een gevaar voor vallen? 

Dossiervoering Wat hebben 
we 
besproken? 

 Er kan op doel gerapporteerd worden en er kan ook een 24-uurs 
rapportage maken (bij bijzonderheden en aantekeningen vanuit 
het teamoverleg). Dat biedt een gemakkelijker overzicht. 

 MDO verslag met risico-signalering. Wordt ieder half jaar met het 
zorgleefplan met de familie en de SOG besproken. 

 In een zorgdossier nummer 378: MIC melding medicatie 
besproken: medicatie op verkeerde tijdstip gegeven. Oorzaak: 
slecht gelezen, handeling tussendoor. Multitasken/afgeleid zijn. 
Familie, arts en LL zijn ingelicht. Verbeterpunten: Beter lezen de 
volgende keer, en losse medicatie zoveel mogelijk voorkomen. Dit 
document zit als pdf in systeem en kan uitgeprint worden. 

 Evaluaties van verbeterpunten die uit MIC meldingen naar voren 
zijn gekomen worden besproken in het teamoverleg. Die zijn 
terug te vinden in rapportages van teamoverleg (op eigen schijf 
van woning). 

 MIC melding vallen besproken: door epileptisch insult is een 
bewoner met het hoofd tegen een kastje gevallen. Bij 
valincidenten wordt er ook altijd een MIC melding gemaakt. 

 MIC-melding: agressie van bewoner naar bewoner. Soms verzoek 
bewoner deur op slot om rustig te kunnen slapen. Dit staat in 
zorgdossier. Logische plek: onder kopje veiligheid in zorgdossier.  

 Na 6-8 weken na start wonen, gesprek met SOG en familie en 
plusser, daarna wordt het zorgplan definitief gemaakt. Hierna 
wordt er op de doelen gerapporteerd, vaak gebeurt dit al eerder. 

 Huisbezoek als persoon op de wachtlijst staat (top3) om daar in 
de situatie de persoon te leren kennen. Kernwaarde 
herkenbaarheid: LL en Plusser van de woning, deze laatste wordt 
ook de verantwoordelijke. 

 Zes weken na overlijden is er een eindevaluatie/afsluitende 
evaluatie. 

 Medewerkerstevredenheidsonderzoek zal op andere manier 
worden vormgegeven en frequenter. Nu wordt het nog 
uitbesteed en 1x per 2 jaar. Doel: gevoel geven aan medewerkers 
dat er naar hen geluisterd wordt. Nieuw idee: met kleuren in het 
registratiesysteem aangeven hoe je de dienst afsluit. 

 Te 
waarderen 

 Tijdens de huisbezoeken om de nieuwe bewoner te leren kennen, 
komen medewerkers van wie één de verantwoordelijke wordt. Dit 
sluit aan bij kernwaarde herkenbaarheid.  

 MIC meldingen worden goed ingevuld (oorzaakanalyse) en er 
worden verbeterpunten aangegeven.  

 Te 
ontwikkelen 

 Meer zicht op hoe het met de medewerkers gaat, door andere 
wijze van vormgeven van MTO. 
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Dag 1: 9 januari 2019, locatie de Hulst Oterleek, auditor Hein Dekker 

Onderwerp, functie 
of medewerker 

 Bevindingen 

Aftrap 
Hans 
Ingrid 
Kirsten 
Anja Steenman (plusser) 
Jonie Boersma (plusser) 
Corine  
(plusser) 
 
Over: 
Visie 
Hoe kan deze audit daar 
aan bijdragen? 
Opvolging bevindingen 
(artsen/SOG) 
(kwaliteit zichtbaar 
maken) 
Aftrap 
medicatieveiligheid 
 

Wat hebben 
we 
besproken? 

 WT Academie 

 Inspectie gehad 

 Wat maakt dat WT, WT is => hoeft niet extra zichtbaar te worden 
naast wat er al is. Ans zingt een solo: ‘ik zou je het liefste in een 
doosje willen doen’ => het vergankelijke van het leven aan gaan 

 Visie: “Met liefdevolle aandacht, mensen met dementie een fijne 
dag bezorgen. Iedere dag weer.” 

 Thema’s: medicatie(veiligheid) => hoe een pijnvrij of zo goed 
mogelijk werkend lichaam voorwaardelijk KAN zijn voor een fijne 
dag. 

 Ruimte om te doen en met mensen te zijn => liefdevol: wanneer 
lukt dat (niet)? Wat is er voor nodig? Wat vraagt dat van je als 
mens? Maar soms ook: wat heb je te organiseren zodat je ook op 
die manier je tijd kunt besteden? 

 Jonie: weet ik tijdens het papierwerk nog wel dat ik het voor de 
mensen doe (bv. MIC’s – relatie met klant blijven leggen) => doen 
we het nog altijd voor de bewoners? 

 Anja: er gebeurt van alles en hoe kunnen we dat gebruiken om toch 
ook weer beter te worden. Krijgen we dat ‘alles’ wel boven tafel? 

 Kirsten: zie je de visie ook gebeuren? Het opgepoetste beeld versus 
de werkelijkheid van alle dag. Beeld van de familie, het paradijs, 
klopt niet. Roze bril versus de uitingen in de realiteit (de nieuwe 
bewoner die helemaal niet opgenomen wordt door andere 
bewoners). De rauwe realiteit. Het horen versus de impact van die 
realiteit. Geriant die deel van de profilering doet. 

 De meest impactvolle verhuizing van je leven: niet alleen een 
andere woning, maar een volledig andere sociale omgeving. 

 Waarderen en erkennen: audit gebruiken om weer even stil te 
staan. En bevestiging. Het stilstaan benoemen als kracht. 

 Welke afweging in MIC’s, bv. om iets niet te organiseren. 

 Leiderschap: bv. organisatieontwikkeling (Minor opleiding voor 
meerdere collega’s) => wat doet dat voor de klant? Alleen 
verantwoording afleggen over realisatie van die missie! @Hans: wat 
wil je hier in? 

 AT: Wat heeft en jaar lang MIC’en gedaan voor de klant, voor de 
medewerker en voor de organisatie? 

 Te 
waarderen 

 Niet in een routine deze dag door 

 Bevindingen 2018: zie stuk Hans. Geen nieuwe ovk, wel SOG bij WT. 
Notitie over 2 kapiteins op 1 schip. Zitten midden in dat traject. 
Inzet op Ysis en Medimo. 

 Waarde van de Inquiry => Ik ‘hoop’ dat we allemaal zo om gaan met 
de MIC’s => welk bewustzijn is er voor nodig om het (meer) zeker te 
weten? 

 Te 
ontwikkelen 

 Zouden jullie dit gesprek vooraf met elkaar kunnen hebben, zodat 
de opdrachten op deze manier tot stand kunnen komen? 

 Wat is de bedoeling van de MIC? Bv. Mic op paracetamol, wel of 
niet doen? Hoe beoordeel je of het zinvol werk is? Waar aan 
beoordeel je dat aan het einde (van het jaar)? 

 Verder ontwikkelen op: Hoe kun en wil je jezelf spiegelen aan je 
eigen visie? 

 Hoe zorg je er voor dat je vanuit het gesprek of interactie met de 
mantelzorger (ook) op haalt wat er voor hen is/speelt? 
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Gesprek Bestuurder 
Zorgmanager 

Wat hebben 
we 
besproken? 

 Team en organisatieontwikkeling 

 Andries Baart = Frans Hogeveen voor WT (maatje Hugo van 
Waarden) 

 Zicht krijgen op kwaliteit versus zichtbaar maken => Wat gebeurt 
hier nu eigenlijk, welke beweging vraagt dat van ons en hoe 
monitoren we onze ontwikkeling hier in? 

 Hoe staven we wat er gebeurt? Wat betekent dit voor een ZLP en 
de evaluatiefrequentie? 

 Betrokkenheid nieuwe familie is moeilijker dan bij de start (familie 
die mee onderneemt). Familie als ondernemende partner… Vertaalt 
zich ook als minder waardering. Welk gesprek creëerde die 
betrokkenheid van de familie en hoe zit dat nu? 

 Casus: hoe houd je de invloed van sociale media en familieleden die 
elkaar op zoeken, binnen?  

 Team en organisatieontwikkeling 

 Vanuit welk inzicht? Zoeken naar wat het hoge niveau van WT in 
stand houdt 

 Wat ga je doen? O.a. Denktank, visiedagen 

 Wat is de bedoeling? Verbeterpunten visiedagen, de minor 
(scholing: die voor gespecialiseerde VIG bracht niets, dus zelf iets 
doen, richting casemanagement) 

 Wondzorg, specialisaties, maar ook leuk om hier te werken, te zien 
waar je staat. Zelfverdediging: jezelf als instrument zien. 

 Onderzoek leiderschap: medewerkers ervaren echt omgekeerde 
hiërarchie 

 Hoe kunnen nieuwe collega’s hier in mee? Na 3 maanden draaien 
die automatisch mee in de opzet van WT. Soms betekent dit ook 
dat oude gewoonten de kop op steken, bv. alle deuren op slot, toch 
weer een (controle)ronde, etc. Bv. Hansop, zien als VBM of van huis 
uit? Niet langer meer de multidisciplinaire afweging. 

 Te 
waarderen 

 WT leert van incidenten en dilemma’s, bv. Client die toch is 
ingezonden voor een PEG sonde. Les: op welk moment is het juiste 
moment om het (inzend)beleid goed te bespreken? Hoe ga je echt 
staan (‘verantwoordelijkheid’ nemen) voor het belang van een 
goede, tijdige afstemming over het inzendbeleid? 

 Te 
ontwikkelen 

 Met elkaar (waarmee de samenwerking met de familie bedoeld 
wordt), staat niet in de visie. 

 Zo min mogelijk Vrijheid Beperkende Maatregelen (VBM). Wordt dit 
gezien als beleid (als een gegeven ‘moeten’) of als goede zorg (een 
overtuigd ‘willen’)? Gaat het om de maatregel of over het proces 
van afwegingen? Positief: de visie is zo krachtig dat deze de 
medewerker triggerde die het niet eens was met een bepaalde 
VBM. Wat zeggen de feiten: slaapt cliënt beter met Hansop? 
Verbeterpunt: De feiten worden nog te weinig gekend. Risico op het 
handelen vanuit overtuiging (= oordeel, ontstaan vanuit het 
verleden in plaats van het ‘nu’) 

 Inspectie: “De besluitvorming rond het toepassen van algemene 
vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) is niet in alle zorgdossiers 
duidelijk vastgelegd.” =>  

 Ons beeld: Multidisciplinaire besluitvorming rondom VBM’s is nog 
niet in alle situaties vanzelfsprekend. Vraagt herkenning van een 
maatregel als Vrijheid beperkend en het initiëren van de 
multidisciplinaire besluitvorming. 

Gesprek Bewoners 
Susan (Logeerhuis) 

Wat heb ik 
ervaren? 

 Brommer op Zee => boek van een van de cliënten 

 Rol van begeleider: van betekenis voor de cliënt of ook van 
betekenis voor de mantelzorger (thuis)? 
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 Medicatie: wat valt op? Soms (te) veel, soms niets, soms ook (te) 
weinig. 

 Vanmorgen nog geprobeerd om te wandelen; was wel koud met die 
harde wind! 

 Radio duidelijk aanwezig. 

 Te 
waarderen 

 Cliënten tevreden. Slapen goed, zijn tevreden. 

 Mantelzorgers op het goede spoor brengen t.a.v. bijvoorbeeld inco-
materiaal 

 Te 
ontwikkelen 

 In de Blog ‘Logeerhuizen WarmThuis: zinnige zorg?’ van 19 oktober 
2018 wordt benoemd hoe deze dienstverlening er voor zorgt dat de 
mantelzorger het beter vol kan houden. Hierbij zien wij ook de kans 
dat tijdens het logeren ontdekkingen worden gedaan m.b.t. de 
cliënt en wat helpt om de zorg beter uitvoerbaar te maken, bv. 
juiste incontinentiemateriaal, beter passende medicatie, inzichten 
m.b.t. een (meer) passende bejegening. M.a.w.: het draagt er toe 
bij dat ook de mantelzorger feedback kan krijgen van een 
professional over hoe je de zorg beter kunt laten 
aansluiten/inpassen. Deze rol is nog onbenoemd. 

Gesprek  
Medicatie  
 (ingrid & Jonie) 

Wat hebben 
we 
besproken? 

 Jonie: vanaf de start hier (2011), zelf opbouwen (bewoner die ook 
meedraait in de start), versus hier vandaag starten. Samen iets 
meemaken, helpt. 

 De bank staat, het huishouden loopt. De familie gaat daar in 
meedraaien. 

Medicatie versus de mensen kennen 

 Medicatie versus VBM: is het nog altijd nodig? De medewerkers als 
kritische signalering van hoe het met de bewoner gaat. Helpt het 
dan om te weten waar de medicatie voor is? 

 Behandelrol: eigen SOG 

 Client met PEG sonde => hoe krijgen we het kerstdiner/ervaring in 
relatie tot PEG sonde? 

 Soms medicatie nog eigen beheer (BEM), vanuit logeer, bv. 
oogdruppels, Parkinson medicatie (met medicatiewekker) => beleid 
in afstemming (plusser, familie, HA/SOG). Afstemmen met elkaar: in 
vergadering (bv. oogdruppels spannend) => afspraak is afspraak en 
daarvan durven afwijken (bv. als iemand BEM , maar een keer een 
slechte dag) 

 ‘Zo nodig medicatie’ – wanneer is het nodig? Moet in Plan staan. Zo 
nodig versus structureel (termijn bewaken), bv. hoe ‘zo nodig 
paracetamol’ zomaar structureel 4x per dag kan worden. 

 Signaleren en vraag stellen t.a.v. medicatie. Bv. wel of niet 
hartmedicatie. Blijvende noodzaak voor anti-depressiva. 

 Bij nieuwe bewoner wordt medicatielijst gereviewed en wordt 
nagekeken wat de medicatie is/doet (werking/bijwerking). Dit doet 
iedere contactverz voor iedere bewoner (of plusser). Wie medicatie 
geeft, moet weten wat die geeft. 

 Medicatie versus omgang – jezelf en het team blijven prikkelen 

 Slaapstoornis: warme melk en anijs? 

 Wiet roken: ‘als iemand het daar goed op doet’ 

 DOC: medicatiemap woning gezien 

 In het proces om Medimo te introduceren 

 2 controlemomenten (ingepland) om te kijken of alles gegeven is. 
Systeemwereld als compensatie voor professionaliteit (denken en 
handelen vanuit de kwetsbaarheid van de bewoner). 

 DOC: Analyse Medicatie-MICs Woning C. Vnl. incidenten op 
aftekenen medicatie, niet (tijdig) gegeven 
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 Te 
waarderen 

 Bewust van risico’s rondom medicatieverstrekking (bv. focus op de 
taak/verdelen van pillen, niet toegeven aan iemand die aandringt 
om zijn pillen eerst te krijgen), bewust van beheer sleutel: niet te 
makkelijk mee om gaan.  

 Wie medicatie geeft, moet weten wat die geeft. 

 Medicatie t.b.v. pijnbestrijding: nieuwsgierig blijven naar de bron 
van de pijn. 

 Parkinson medicatie: striktheid van toedienen met kennis van de 
klant. 

 De helpende is bij klaar zetten medicatie op de woning, waardoor je 
niet meer met een half oor hoeft te luisteren naar de woonkamer. 

 Te 
ontwikkelen 

 Diagnose kennen, bv. obstipatie, tranend oog => zodat je beter kunt 
signaleren? Medicatielijst versus diagnose kennen (waarom 
voorgeschreven?). Idem voor hulpmiddelen, bv. hoorapparaat 

 AVG, Informatie over privacy: bedoeling wordt wel een beetje 
gekend, maar nog niet echt in relatie tot de klant: wat vindt de 
bewoner en zijn naaste(n) belangrijk als het gaat om privacy. 

 Waar wijzen de MIC’s naar? Analyse is beschikbaar, maar mag nog 
scherper wijzen naar wie we zijn: nemen we ook in 
medicatieveiligheid echt verantwoordelijkheid voor de bewoner, 
iedere dag weer? 

Gesprek  
Dossiervoering 
(Jonie) 

Wat hebben 
we 
besproken? 

 AVG: geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen, foto’s 
alleen met werk Ipad (niet met privé toestel), ook gevraagd aan 
familie van bewoners (gebruik foto’s voor nieuwsbrief). Vnl met 
beleid en met toestemming info delen. Groepsapp: geen cliënten 
meer bespreken. In de mail alleen initialen gebruiken. 

 Zie Maandbericht april 2018 

 Wat naasten of bewoners je in vertrouwen delen: alleen delen 
indien dat van invloed is op de kwaliteit van zorg. Bv. iemand die 
alcoholist was en agressief kan worden van alcohol (‘Waarom 
komen zijn kinderen niet?’). Daarom beperking. Ruimte om 
psycholoog in te schakelen als er sprake is van schaamte. 

 Wetende dat iemand anders mee kan kijken, meer tijd nemen om 
goed te verwoorden (rapporteren). 

 IGJ: opbrengst van de dag => overgekomen dat de bejegening en 
interactie persoonlijke zorg is. Trots op dat zichtbaar is dat 
WarmThuis één is (niet alleen maar losse woningen). 

 Perfecte dossier en een met twijfels. 

 Client met PEG sonde: komt wat anoniem over qua afspraken. 
Weerspiegelt nog weinig iemands identiteit. Wel PEG sonde, geen 
behandeldoel. 

 Enkele doelen (lijken) standaard: zinvolle dagbesteding, wordt 
gehoord in emotie. 

 Trots op dossier 328. Geeft goed beeld van cliënt. Veel voorkennis 
van familie, doelen vaak geherformuleerd (meer precies, scherper). 
Dit ZLP leeft. Bv. ‘Wordt gehoord in zijn emotie’ => benoemd wat 
dit betekent (o.a. uitpraten, tijd voor 1 op 1, etc.) 

 Evaluatie: bewonersbespreking, iedere vier weken hele team bij 
elkaar (er moet iets bijzonders zijn om af te melden, verplicht en 
betaald). CV vertelt algemeen over bewoner en brengt eventueel 
vraag in. Halfjaarlijkse evaluatie ZLP (met familie): MDO overzicht 
bewoner 328 gezien. In evaluatie domeinen nog niet allemaal te 
onderscheiden.  In andere rapportage (497) Waarom komen de 
doelen niet specifiek terug in de MDO’s? 

 Te 
ontwikkelen 

 I.p.v. ‘zinvolle dagbesteding’, zou je ook over ‘een fijne dag’ kunnen 
hebben (in aansluiting op de visie). 
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 In rapportage (497) Waarom komen de doelen niet specifiek terug 
in de MDO’s? Nu is evaluatie ingezet vanuit de (vier) domeinen, 
zonder specifiek de doelen te benoemen. 

Gesprek Interne audits 
en inspectiebezoek 
(Hans) 

Wat hebben 
we 
besproken? 

 Geen interne audits (in die vorm). 

 Bv AVG: Hebben we de privacy van de bewoner zo ingeregeld dat 
het past bij onze bewoners? Zou interessant audit thema kunnen 
zijn. 

 Denktank, overleg, familieavonden, plussers overleg, etc. vs. audit. 
Liever in bestaande structuur van teamvergadering inbrengen.  

 Geen blinde vlekken als het gaat om het rijtje met thema’s. 

 Procedures updaten vindt plaats. Om gaan met nachten: enquête 
(rapportje beschikbaar). Medewerker tevredenheidsonderzoek, 
KTO. 

 Op aantal thema’s bewust te kiezen om te willen weten hoe iets 
werkt. 

 Bv. verkeerd medicijn verstrekt door apotheek houdend HA. 

 Initiatief bij Loc man. Wanneer is het moment van opschalen? Nog 
opvolgen: wat zegt procedure wanneer je een Prisma zou kunnen 
inzetten? 

 Inspectierapport: medische informatie niet leesbaar voor 
verzorgende. WarmThuis heeft zich dat echt aangetrokken en 
inmiddels opgelost. 

 Te 
waarderen 

 Veel natuurlijke nieuwsgierigheid, vanzelfsprekende 
nieuwsgierigheid 

 Te 
ontwikkelen 

 Lijst met alle thema’s die relevant kunnen zijn, om jaarlijks eens te 
kijken wat al dan niet aan de orde is geweest. Dit kunnen we samen 
ontwikkelen, omdat wij (CidZ) bezig zijn met het ontwikkelen van 
een portfolio. 

 MIC worden goed gedaan, maar… Verdieping in Prisma’s nog niet. 
Wenselijk omdat het doorkijken in Prisma’s ook iets doet voor het 
bewustzijn (helpende structuur voor analyse). Iets anders vinden 
voor Prisma. 
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Bijlage 1 Auditprogramma 
 
 

Voorstel auditprogramma 
Organisatie 

Naam Stichting WarmThuis 

Adres  Noordschermerdijk 5, 1842 EL OTERLEEK 

Contactpersoon 

Naam Hans van Amstel 

Functie Directeur-bestuurder 

Telefoon 06 30486426 

E-mail hans@warmthuis.nl 

Scope & uitsluitingen (wat onderzoeken we en wat valt er niet onder?) 

Activiteiten die onderzocht 
zijn (scope) 

Het leveren van zorg in kleinschalige woonvoorzieningen in Zuidermeer en Oterleek 
voor mensen met dementie die verpleegzorg nodig hebben. 

Uitgesloten van certificering  

Beoordeling scope t.o.v. de 
organisatie 

 De scope omvat alle activiteiten van de organisatie 
 De scope omvat een deel van de activiteiten van de organisatie 
 De scope heeft betrekking op de gehele organisatie 
 De scope heeft betrekking op bepaalde organisatorische eenheden, namelijk: 

Uitsluiting(en) van de norm  Er zijn geen uitsluitingen. 
 De organisatie heeft [paragraafnummers] als niet van toepassing verklaard. De 

schriftelijke onderbouwing hiervoor is door de auditor als juist beoordeeld en 
geaccepteerd. 

Akkoord uitsluitingen  Ja 
 Nee, namelijk: 

EAC code 38 

Effectief aantal medewerkers 
(fte’s) 

130 medewerkers 

 

Soort onderzoek & audit team 

Soort onderzoek Certificaatvernieuwing 

Data 9 en 10 januari 2019 

Audit teamleider Hein Dekker 

Teamlid Anne-Barbara Ankum 
 
Informatievoorziening vooraf 
Het auditteam zou vooraf (tenminste twee weken voor de audit) graag beschikken over informatie die de organisatie nodig acht om 
vooraf te weten, bv. over bijvoorbeeld organisatiecontext, belangrijke organisatiewijzigingen, projecten, veranderende 
doelgroepen, etc. Graag spaarzaam, doch niet terughoudend, mee om gaan. 
NB: 

 We proberen een zo goed mogelijk en realistisch beeld te krijgen van de kwaliteit en klantgerichtheid van de organisatie 
EN van de dienstverlening. Het is de bedoeling dat beide elementen in dit programma tot hun recht komen. 

 Dit programma geldt als richtlijn en kan naar aanleiding van bevindingen of opgetreden situaties worden bijgesteld. 

 We gaan er van uit dat we inzage hebben in alles wat voor de audit relevant wordt geacht, waaronder klantdossiers, 
dossiers van medewerkers, etc. Auditoren hebben geheimhoudingsplicht en zullen geen klantnamen noteren. 

 De organisatie wordt verzocht functies en namen van medewerkers in het programma in te vullen. 

 Daar waar problemen in de planning ontstaan kan het programma in overleg worden bijgesteld. 

 Het auditen is een intensieve bezigheid. Gedurende de dag zijn er twee momenten om de indrukken te verwerken en te 
rapporteren (zie programma). Graag het tijdstip en de duur er van in tact laten. De organisatie wordt verzocht in een 
eenvoudige lunch te voorzien. 

 Naar behoefte van de organisatie kan een medewerker van de organisatie tijdens de verschillende gesprekken als 
begeleider aanwezig zijn. Dit kan echter niet de leidinggevende zijn. Gesprekken met klanten of klantvertegenwoordiging 
graag zonder begeleiding. 

 Noteer bij iedere locatie svp ook naam en telefoonnummer van de contactpersoon. Dat voorkomt zoeken. 

 Indien we meerdere medewerkers tegelijkertijd spreken, dan is het prettig om over een voldoende ruime plek te zitten 
waar ook toegang is tot de (klant)informatie/dossiers. 



 
 
 
 
 

190211 RAPPORT Hercertificatie WarmThuis WarmThuis HER 2019 CMO  Blz. 34 van 36 

 

Maakt kwaliteit ZICHTBAAR 

 Aan het eind van de dag is het praktisch als de auditor(en) kan/kunnen beschikken over een (kantoor)ruimte om te 
overleggen en te rapporteren. 

 Stuur het auditprogramma alleen in zijn geheel door: anders missen je collega’s bovenstaande aanwijzingen en waar ze 
ons kunnen bereiken. 

 
 
 
 
Datum: 09-01-2019 Auditor: Hein Dekker 
Locatie: De Hulst 
Adres: Noordschermerdijk 5, Oterleek 
Contactpersoon: Ingrid Meester 
Telefoonnummer begeleider: 072-507 30 60 
 

Tijd Onderwerp(en) 
(onder voorbehoud) 

Functie Naam 

9.00 Auditteam: 
Aftrap/kennismaking, introductie, 
toelichting bedoeling 
 
Het team presenteert (max 5 
dia’s/max 20 min):  

 Opvolging punten vorige 
audit (doelstellingen en 
ketenpartners) 

 Team- en 
organisatieontwikkeling 

 Medicatieveiligheid 

Directeur-bestuurder,  
locatie leidinggevende,  
coördinator extramurale 
diensten, 
woonzorgbegeleiders+, 
 
praktijkopleider 

Hans van Amstel 
Ingrid Meester 
Kirsten Gruijters  
 
Anja Steenman 
Joni Boersma 
 
Corina 

10.00 — Kwaliteit van zorg 
— Samenwerking/ketenpartners 
— Begeleiding stagiaires en 

vrijwilligers 

Directeur-bestuurder 
Zorgmanager 

Hans van Amstel 

11.00 Koffiemoment: Gesprek met 
cliënt(en) – maximaal 3 tegelijk 
(met instemming betrokkenen) 

Cliënten  

11.30 Rondleiding Woonzorgbegeleider (plus) 
 

 

12.00 Rapportagetijd auditor   

12.30 Lunch op kantoor   

13.00 Medicatie: lijsten en verstrekking 
Analyse en verbeteracties 

Locatie leidinggevende en 
Woonzorgbegeleider+ 

Ingrid Meester 

14.00 Dossiervoering 
Inzage in dossiers (met 
toestemming van 
bewoners/contactpersonen) 

  

15.00 Interne audits en inspectiebezoek 
 

Directeur Hans van Amstel 

16.00 Rapportagetijd auditor   

16.30 Mondelinge terugkoppeling   

17.00 Vertrek audit team   
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Datum: 09-01-2019 Auditor: Anne-Barbara Ankum 
Locatie: De Hulst 
Adres: Noordschermerdijk 5, Oterleek 
Begeleider: Hans van Amstel 
Telefoonnummer begeleider: 06-30 48 64 26 

 
Tijd Onderwerp(en) 

(onder voorbehoud) 
Functie Naam 

9.00 Auditteam: 
Aftrap/kennismaking, introductie, 
toelichting bedoeling 
 
Het team presenteert (max 5 
dia’s/max 20 min):  

 Opvolging punten vorige 
audit (doelstellingen en 
ketenpartners) 

 Team- en 
organisatieontwikkeling 

 Medicatieverstrekking 

Directeur-bestuurder,  
locatie leidinggevende, 
betrokken 
woonzorgbegeleiders + 
 

Hans van Amstel 
Ingrid Meester 

10.00 Gesprek praktijkopleider 
— Kwaliteit van zorg 
— Begeleiding stagiaires en 

vrijwilligers 
— Ondersteuning 

Praktijkopleider Corina 

11.00 Koffiemoment: Gesprek met 
cliënt(en) – maximaal 3 tegelijk 
(met instemming betrokkenen) 

Cliënten  

11.30 Rondleiding 
 

Woonzorgbegeleider (plus)  

12.00 Rapportagetijd auditor   

12.30 Lunch op kantoor   

13.00 Gesprek met woonzorghelpenden 
— Kwaliteit van zorg 
— Ondersteuning 
— Medicatieverstrekking 

Woonzorghelpenden  

14.00 Gesprek met WZ vanuit 
casuïstiek: Rol van medicatie bij 
onbegrepen gedrag 

Woonzorgbegeleider (plus)  

15.00 — Vakbekwaamheid 
Hoe heb je zicht op de 
vakbekwaamheid en de 
ontwikkeling die individueel en als 
team nodig is? 
— Samenwerking/ketenpartners 
Hoe verloopt de samenwerking 
met externe partners, welke 
afspraken zijn er en worden die 
geëvalueerd? 

Zorgmanager  

16.00 Rapportagetijd auditor   

16.30 Mondelinge terugkoppeling Team/auditees  

17.00 Vertrek audit team   
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Datum: 10-01-2019 Auditor: Anne-Barbara Ankum 
Locatie: Klein Suydermeer, Adres: De Omloop 9, Zuidermeer 
Contactpersoon: Jeanette Duursma, 0229-56 20 42 

Tijd Onderwerp(en) 
(onder voorbehoud) 

Functie Naam 

9.00 Aftrap/kennismaking, introductie, 
toelichting bedoeling 
 
Het team presenteert (max 5 
dia’s/max 20 min):  

 Wat mogen klanten van onze 
dienstverlening verwachten 
(klantbeloften)? 

 Hoe hebben we dat 
georganiseerd? 

 Hoe monitoren we onze 
prestaties en 
(team)ontwikkeling? 

(Directeur-bestuurder),  
locatie leidinggevende, 
betrokken 
woonzorgbegeleiders + 
 

Hans van Amstel,  
Jeanette Duursma 

10.00 — Medicatie: lijsten en 
verstrekking 

— Analyse en verbeteracties 
— Deskundigheidbevordering 
— Samenwerking/ketenpartners 

Betrokken WZB+ers Wendy Koomen 
Miranda Korver 

11:00 Gesprek met woonzorghelpenden 
— Kwaliteit van zorg 
— Ondersteuning 
— Medicatieverstrekking 
Korte rondleiding? 

Woonzorghelpende (WzH), 
WZB+ 

Corine van Hinten 
Wendy Koomen 

12.00 Lunch   

12.30 Rapportagetijd auditor   

13.00 Gesprek met de psycholoog 
— (Niet-medicamenteuze) 

interventies  
— Evaluatie, reflectie en (door) 

ontwikkeling deskundigheid. 

Psycholoog 
 

Mariska Appel 
 

13.45 Gesprek met de SOG 
— Medicatie: het voorschrijven. 
— Medicatie en onbegrepen 

gedrag.  
— Evaluatie, reflectie en (door) 

ontwikkeling deskundigheid. 

Specialist 
ouderengeneeskunde 
 

Yvonne Verhoef 

14.30 Koffiemoment, gesprek met 
cliënt(en) – maximaal 3 tegelijk 
(met instemming betrokkenen) in 
het logeerhuis 

Cliënten en woonzorgbeleider Ellen Dix 

15.00 Dossiervoering 
 

Inzage in dossiers (met 
toestemming van 
bewoners/contactpersonen) 

Jeanette Duursma 

16.00 Rapportagetijd auditor   

16.30 Mondelinge terugkoppeling Team/auditees  

17.00 Vertrek audit team   
 


