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1. Profiel zorgorganisatie
1.1 Omschrijving zorgvisie en kernwaarden
Missie en visie
Vanuit een christelijke identiteit verleent Woonzorgcentrum (WZC) Edelweiss BV met een klein en
goed opgeleid team van vaste medewerkers dagelijks warme zorg aan kwetsbare ouderen. Voor
verdere professionele hulp zijn samenwerkingen gerealiseerd.
Door de kleinschaligheid is er veel tijd en aandacht voor bewoners. Bewoners worden écht gekend
en maatwerk is vanzelfsprekend. WZC Edelweiss onderscheidt zich door de combinatie van
kleinschalige persoonlijke zorg en kwalitatief goede zorg.
Kernwaarden
WZC Edelweiss heeft 7 pijlers (kernwaarden) op het gebied van kwaliteit:
1. Vertrouwde
gezichten

7. (Para)medische
expertise

2. Voldoende tijd
en aandacht

Bewoner
6. Verantwoorde
en veilige zorg

3. Maatwerk

5. Deskundige
medewerkers

4.
Toegankelijkheid

1. Vertrouwde gezichten
In WZC Edelweiss ziet u dagelijks vertrouwde gezichten en worden bewoners écht gekend.
Dat kan, omdat wij werken met een klein team van vaste medewerkers. De bijbelse principes
van naastenliefde en dienstbaarheid vormen de leidraad in de zorgverlening aan onze
bewoners.
2. Voldoende tijd en aandacht
Door een adequate personeelsbezetting kunnen wij voldoende tijd en aandacht in de
dagelijkse zorgverlening garanderen. Ook is er ruimte voor net dat beetje extra persoonlijke
aandacht, zoals het maken van een uitstapje of het uitgebreid verzorgen van handen en
nagels.
3. Maatwerk
Door onze kleinschaligheid is maatwerk mogelijk: wij passen ons zoveel mogelijk aan
persoonlijke wensen en voorkeuren van bewoners.
4. Toegankelijkheid
Vanuit haar christelijke identiteit wil WZC Edelweiss een toegankelijk huis zijn. Ook mensen
zonder christelijke achtergrond zijn daarom welkom bij ons. Daarnaast willen we financieel
toegankelijk zijn: door ook kamers met verblijf aan te bieden, is wonen in WZC Edelweiss
voor iedereen betaalbaar.
5. Deskundige medewerkers
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Al onze medewerkers zijn in het bezit van de juiste diploma’s en certificaten. Medewerkers
zijn verplicht zich regelmatig te laten bijscholen op hun vakgebied.
6. Verantwoorde en veilige zorg
In WZC Edelweiss wordt er gewerkt volgens landelijke kwaliteitsstandaarden op het gebied
van zorgverlening. Schoonmaken, eten bereiden, maar ook complexe verpleegkundige
handelingen worden uitgevoerd op een veilige en verantwoorde manier.
7. (Para)medische expertise
WZC Edelweiss werkt nauw samen met o.a. huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
logopedisten en diëtisten. Een psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde zijn op
regelmatige basis betrokken bij de zorg en geven ondersteuning aan de huisarts en
medewerkers in Edelweiss. Twee keer per jaar komt er een gespecialiseerd tandarts langs.

1.2 Omschrijving doelgroepen, aantal cliënten per doelgroep, leeftijdsverdeling
Doelgroepen
Bewoners van WZC Edelweiss beschikken over een Wlz-indicatie 5, 6 of 7 en zijn door somatische
en/of psychogeriatrische problematiek niet meer in staat om zelfstandig thuis te wonen. Eventuele
partners van deze bewoners behoren ook tot de doelgroep. Zij kunnen indien nodig, samen met hun
partner met Wlz-indicatie, in het woonzorgcentrum verblijven.
Cliënten per doelgroep (peildatum 1-12-2021)

Aantal cliënten per
doelgroep (n=12)
PG

Somatiek

Leeftijdsverdeling (peildatum 1-12-2021)

Leeftijdsverdeling cliënten
(n=12)
60 - 70 jaar

70 - 80 jaar

80 - 90 jaar

> 90 jaar

0%
17%
25%

83%
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1.3 Type zorgverlening, ZZP-verdeling, omzet per doelgroep
Type zorgverlening
Woonzorgcentrum Edelweiss biedt aan de bewoners zorg en dagbesteding, gebaseerd op de
zorgzwaartepakketten (ZZP’s) 5, 6 en 7. In uitzonderlijke gevallen kan WZC Edelweiss ook zorg bieden
aan mensen met een ZZP 10 (palliatieve zorg) of ZZP4. Bewoners kunnen dit verzilveren via een
Volledig Pakket Thuis (VPT) of zorg met verblijf (VV). Exclusiecriteria binnen WZC Edelweiss zijn:
• Onvrijwillige opname: RM (Rechterlijke Machtiging) of IBS (In Bewaringstelling)
• Verbale of lichamelijke agressie
• Gevaarlijk dwaalgedrag: neiging om buiten het terrein van het woonzorgcentrum te bewegen
en daarbij onvoldoende verkeersinzicht hebben
• Psychiatrische problematiek
• Ziekte van Korsakov
• Afhankelijkheid van beademing
• Afhankelijkheid van intraveneuze (via aders) voeding of medicatie
• Afhankelijkheid van epidurale of intrathecale (via vocht rondom het ruggenmerg) medicatie
ZZP-verdeling (peildatum 1-12-2021)

ZZP-verdeling (n=12)

8% 8%
17%

67%

ZZP 4

ZZP 5

ZZP 6
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1.4 Aantal locaties, zorgomgeving en voornaamste besturingsfilosofie
Aantal locaties en zorgomgeving
Woonzorgcentrum Edelweiss heeft één locatie, vlakbij het centrum van Doorn. In het monumentale
pand zijn 12 kamers aanwezig, verdeeld over 3 etages. Deze etages zijn bereikbaar via een trap en
een lift.
Op de begane grond bevinden zich een gezamenlijke woonkamer en grote keuken. Aan de
achterkant van het woonzorgcentrum is een omheinde tuin, waar bewoners veilig kunnen wandelen
en zitten.
Het bijgebouw (Het Koetshuys) is multifunctioneel. Medewerkers kunnen er pauzeren en
vergaderen, maar ook bewoners kunnen er gebruik maken. Bijvoorbeeld om rustig te lezen of om
bezoek te ontvangen. Kamers in WZC Edelweiss worden gefinancierd op basis van zorg met verblijf of
middels een Volledig Pakket Thuis, waarbij wonen en zorg gescheiden zijn.
Voornaamste besturingsfilosofie
1

Platte organisatie
Woonzorgcentrum Edelweiss is een platte organisatie. De Raad van Bestuur (RvB) en manager
zijn verantwoordelijk voor de aansturing van het bedrijf. De Raad van Toezicht (RvT) en de
cliëntenraad houden toezicht op de RvB. Het zorgteam werkt onder leiding van de manager
grotendeels zelfstandig:
RvB

RvT

Cliëntenraad

Manager

Zorgteam

2

3

Decentralisatie en zelfsturing
In WZC Edelweiss hebben decentralisatie en zelfsturing de afgelopen jaren een grotere rol
gekregen. De RvB bepaalt samen met de manager de wettelijke en kwalitatieve kaders van het
werkgebied van het zorgteam. Binnen deze kaders heeft het zorgteam veel vrijheid en is er een
zekere mate van zelfsturing. De Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden (EVV’ers) coördineren de
zorgverlening aan bewoners en de verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de medische en
verpleegtechnische kant. In WZC Edelweiss werken medewerkers met zgn. aandachtsvelden:
kwalitatieve zorgonderwerpen (bijvoorbeeld wondzorg, palliatieve zorg, probleemgedrag)
waarvoor het zorgteam primair verantwoordelijk is. De manager is hierbij administratief
ondersteunend.
Lerende organisatie
Woonzorgcentrum Edelweiss is tevens een lerende organisatie. Door het creëren van de
aandachtsvelden worden de medewerkers gestimuleerd om (externe) kennis over hun
aandachtsveld op te doen en deze te delen met collega’s. Daarnaast verzorgt het zorgteam
interne audits. De uitkomsten, maatregelen en de opvolging daarvan worden gedeeld binnen het
zorgteam en de RvB onder leiding van de manager. Ook wordt belangrijke
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managementinformatie (bijvoorbeeld incidentmeldingen) gedeeld en ter lering besproken met
het zorgteam.

1.5 Landelijk/stedelijk van aard
WZC Edelweiss is een kleinschalig woonzorgcentrum in het eveneens kleinschalige dorp Doorn,
vlakbij de bossen van de Utrechtse Heuvelrug en heeft daarmee meer een landelijk karakter.
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2. Profiel personeelssamenstelling
2.1 Aard van de aanstellingen
WZC Edelweiss vindt het belangrijk dat bewoners ‘vaste gezichten’ om zich heen hebben en dat de
medewerkers hun bewoners goed kennen. Dit houdt in dat zij niet alleen kennis moeten hebben van
de inhoud van het zorgplan, maar ook op de hoogte dienen te zijn van het levensverhaal van elke
bewoner. WZC Edelweiss werkt daarom het liefst niet met invalkrachten, maar bij voorkeur met
medewerkers in vaste loondienst of ZZP’ers die voor langere tijd aan WZC Edelweiss verbonden zijn.
Vrijwilligers zijn er nauwelijks werkzaam. In de voorliggende jaren was er onder vrijwilligers een te
grote mate van vrijblijvendheid, waardoor het hen niet lukte om een band op te bouwen met de
bewoners. Om die reden steekt WZC Edelweiss meer tijd en geld in het aantrekken van vaste
medewerkers en niet in het werven van vrijwilligers.
In Woonzorgcentrum Edelweiss waren op 30 september 2021 32 (12,7 FTE) medewerkers in dienst
en 5 (1,6 FTE) ZZP’ers en 1 trouwe vrijwilliger verbonden aan de organisatie. Onderstaand diagram
laat de aard van alle aanstellingen op 30-09-2021 in WZC Edelweiss zien:

WZC Edelweiss: aard van aanstelling (n= 38 medewerkers
en vrijwilligers)
Arbeidsovereenkomst
onbepaalde tijd

5

9

23

Arbeidsovereenkomst bepaalde
tijd
ZZP-overeenkomst

Vrijwilligersovereenkomst

Opvallend is dat 40% van de medewerkers in loondienst een aanstelling heeft voor bepaalde tijd. Het
gaat hierbij om medewerkers die in het afgelopen jaar nieuw in dienst zijn gekomen en een eenjarige
arbeidsovereenkomst hebben gekregen. De intentie is om bij goed functioneren hun eenjarige
arbeidsovereenkomst om te zetten in een aanstelling voor onbepaalde tijd.

2.2 Kwalificatieniveaus van zorgverleners en vrijwilligers
WZC Edelweiss is een platte organisatie en kan mede daardoor zeer efficiënt werken. Het grootste
deel van het personeelsbestand bestaat uit directe zorgverleners, onze ‘handen aan het bed’.
De manager is grotendeels verantwoordelijk voor de zorg- en personeelsadministratie. Medici en
paramedici komen van externe organisaties. In onderstaande tabel (peildatum 30-09-2021) worden
de in dienst zijnde medewerkers en ZZP’ers genoemd, verdeeld over de diverse functies en niveaus.
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WZC Edelweiss: verdeling medewerkers naar functie
en niveau (n=14,3 FTE)
0%
6%

Manager

5%

Verpleegkundige 4/5

18%

22%
Verzorgende (IG)
Helpende

17%

Gastvrouw/heer
32%

Huishoudelijke hulp
ICT-medewerker

2.3 Ziekteverzuim
Over heel 2020 was het ziekteverzuim 6,12%. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde (4,75% in
2020), maar lager dan het landelijk gemiddelde in de VVT-sector (8,13% in 2020). Helaas was er in
2020 sprake van één langdurig verzuim en een corona-uitbraak aan het einde van het jaar, waardoor
het ziekteverzuimpercentage relatief hoger uitvalt in vergelijking met voorgaande jaren.

2.4 In- door- en uitstroom
In onderstaande tabel valt af te lezen wat de in-en uitstroomcijfers waren van medewerkers in heel
2020. De redenen voor uitstroom (7 medewerkers) waren divers, zodat een eenduidige verklaring
niet is te geven. Ook een bijbehorend plan van aanpak om verdere uitstroom te voorkomen kon
daardoor niet worden opgesteld. Met adverteren op Indeed.nl en een korte sollicitatieprocedure is
het WZC Edelweiss gelukt om in 2020 6 nieuwe medewerkers aan te trekken. Van doorstroom naar
een ander opleidingsniveau was in 2020 (nog) geen sprake. Twee medewerkers volgende in 2020 de
opleiding tot verzorgende IG, maar behaalden dit diploma in 2021.
8

Instroom: #
medewerkers in dienst

7
6
5
WZC Edelweiss
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3. Situatie, plannen en voornemens, waardering door bestuur en interne
stakeholders en hoofdverantwoordelijke per hoofdstuk van het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg
3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Compassie
Voor de bewoners in WZC Edelweiss is het belangrijk dat zij nabijheid en vertrouwen ervaren. WZC
Edelweiss is van mening dat vaste en ‘vertrouwde’ gezichten hierin een belangrijke rol spelen, zeker
voor dementerende bewoners. Daarom wordt er gewerkt met een team van vaste medewerkers en
bij voorkeur niet met invalkrachten. Voldoende tijd in de zorgverlening is essentieel om aandacht aan
bewoners te kunnen geven. Om die reden streeft WZC Edelweiss ernaar om dagelijks voldoende
medewerkers (zie hoofdstuk 6.3) in te zetten.
Uniek zijn
Door te werken met een klein team van vaste medewerkers worden de bewoners niet alleen
‘herkend’, maar ook ‘gekend’ door alle medewerkers. Erg belangrijk is dat de medewerkers ook de
mens achter de bewoner leren kennen. Ze zijn daarom niet alleen op de hoogte van alle
administratieve en zorginhoudelijke informatie in het zorgdossier, maar ook van het levensverhaal en
de achtergrond van een bewoner. Dit wordt bij de intake in kaart gebracht. Tijdens elk teamoverleg
wordt het levensverhaal van een bewoner aan het team gepresenteerd aan de hand van een
‘paspoort’.
Autonomie
Eigen regie over het leven en welbevinden is de laatste jaren steeds meer centraal komen te staan in
het woonzorgcentrum. Het uitgangspunt voor de zorgmedewerkers is fundamenteel veranderd:
beslissingen worden niet meer ‘over’ een bewoner gemaakt, maar ‘met’ een bewoner (en zijn
familie/vertegenwoordiger). Soms is er wel sprake van een ‘grijs gebied’ in het behoud van de
autonomie: probeer je een bewoner die in bed wil blijven toch te bewegen om uit bed te komen of
laat je hem/haar liggen? Met name bij dementerende bewoners die moeite hebben met een
dagstructuur kan dit een groot dilemma zijn. In WZC Edelweiss is er inmiddels een cultuur waarin de
zorgmedewerkers dit soort dilemma’s met elkaar kunnen bespreken en zo nodig verdere expertise in
kunnen schakelen (van bijv. psycholoog of specialist ouderengeneeskunde).
Samen beslissen
Voorafgaand aan elke opname vindt er een uitgebreide intake plaats. Hierbij wordt ook in kaart
gebracht wat een bewoner thuis gewend was en wat hij/zij zelf nog kan. Tevens worden voorkeuren
en wensen op verschillende gebieden (o.m. op het gebied van eten en drinken) vastgelegd. Als de
bewoner dit zelf niet kan benoemen, vormen familie of vertegenwoordigers een belangrijke bron van
informatie. Op basis van al deze informatie wordt een zorgplan met zorgdoelen opgesteld. Dit
zorgplan wordt minimaal twee keer per jaar besproken met de bewoner en zijn familie/
vertegenwoordiger.
In 2021 zijn alle zorgplannen gemaakt op basis van de OMAHA-systematiek. Dit heeft de EVV’ers
geholpen om snel en eenduidig kwalitatief goede zorgplannen op te stellen met SMART-doelen. Door
het rapporteren vanuit het zorgplan verplicht te stellen, worden de zorgplannen beter gelezen door
medewerkers en verschijnen er minder ‘doelloze’ rapportages die niet relevant zijn. Bijvoorbeeld:
“mw. las de krant”, terwijl in het zorgplan al staat omschreven dat desbetreffende bewoner elke dag
de krant leest. ZZP’ers bleken nog niet allemaal goed op de hoogte van deze manier van rapporteren,
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waardoor er regelmatig rapportages in zorgdossiers verschenen die niet gekoppeld waren aan een
doel. Ook is de kwaliteit van de rapportages lang niet altijd even goed: rapportages bevatten nog te
vaak vragen, vermoedens en onnodige subjectieve bewoordingen. In een scholing over rapporteren
zal hieraan komend jaar meer aandacht worden besteed.
In 2021 bleek dat het actueel houden van de zorgplannen en bijbehorende profiellijsten in de praktijk
lastig was voor EVV’ers. Wijzigingen werden gerapporteerd door de EVV’ers, maar vervolgens niet
altijd doorgevoerd in het zorgplan. Hierdoor ontstonden er soms afwijkende werkwijzen: collega A
pakte iets op de ene manier aan en collega B op de andere manier. Dit veroorzaakte verwarring
onder medewerkers, bewoners en familieleden/ vertegenwoordigers.
Uit het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) en medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in 2021
kwam dit ook naar voren: er werd minder goed gescoord op ‘onderlinge communicatie/ afstemming
medewerkers’ en ‘communicatie over de zorg aan bewoners is helder en eenduidig’. Tevens ontbrak
de ‘Plan-Do-Check-Act’-cyclus soms in de zorgdossiers. Bij nieuw beleid of aanpassingen werd er niet
altijd een (medische) episode of een zorgplanactie aangemaakt (Plan), waardoor er onvoldoende
gerapporteerd werd op nieuw beleid en de effecten daarvan niet goed geëvalueerd konden worden
(Check).
EVV’ers zullen daarom in 2022 getraind worden in dossiervoering via Nedap ONS. In deze training is
er aandacht voor de PDCA-cyclus in dossiers en hoe informatie helder een eenduidig kan worden
overgebracht naar collega’s.
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3.2 Wonen en welzijn
Zingeving
Tijdens de intake wordt in kaart gebracht waaraan een bewoner behoefte heeft t.a.v. zingeving. Dit
wordt vastgelegd in het zorgplan. In 2021 is er een ‘geestelijk verzorger’ aangesteld in WZC Edelweiss
die in gesprekken met bewoners en tijdens de weeksluiting aandacht geeft aan het onderwerp
‘zingeving’.
Ten aanzien van de laatste levensfase is in 2020 in WZC Edelweiss een start gemaakt met een project
over palliatieve zorg met ondersteuning van een coach van het Innovatienetwerk Ouderenzorg
Utrecht (IVVU). Naar aanleiding van een enquête en gesprekken met medewerkers is in 2021 de
werkinstructie stervensfase en overlijden bewoner opgesteld.
Uit het cliënttevredenheidsonderzoek 2021 kwam naar voren dat het beleid omtrent de laatste
levensfase en het gesprek met de EVV hierover nog onvoldoende aandacht krijgen in WZC Edelweiss.
Daarom zal in 2022 een format worden ontwikkeld om het gesprek over de laatste levensfase mee te
kunnen voeren. EVV’ers zullen later in het jaar getraind worden om een dergelijk gesprek met behulp
van dit format te kunnen voeren.
Zinvolle tijdsbesteding
Tijdens de intake wordt geïnventariseerd waar de behoeften en interesses liggen van bewoners. In
het zorgplan wordt aan de hand daarvan vastgelegd welke activiteiten kunnen worden aangeboden
aan bewoners en welke dagindeling goed bij hen past.
Naast een individueel activiteitenaanbod is er een weekplanning met wisselende groepsactiviteiten:
o.a. schilderen, bloemschikken of een balspel. Er is ook aandacht voor lichamelijke en cognitieve
training. Hiervoor worden de 2021 aangeschafte duofiets en de Beleef TV regelmatig ingezet. Elke
bewoner kan deelnemen op zijn/haar eigen manier: sommige bewoners doen actief mee en andere
bewoners vinden het al fijn om van een afstandje toe te kijken.
Huishoudelijke taken, zoals koken, de was opvouwen of soms lichte werkzaamheden in de tuin,
behoren in WZC Edelweiss ook tot een zinvolle tijdsbesteding. Bewoners worden gestimuleerd om
hieraan actief deel te nemen.
Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding
Door de kleinschalige setting en adequate personeelsbezetting in WZC Edelweiss is er voldoende tijd
om de bewoners te (begeleiden bij) wassen en aankleden. Bewoners wordt de ruimte geboden om
onder begeleiding zoveel mogelijk zelf te doen op dit gebied. Dit kost weliswaar wat meer tijd dan
wanneer het wassen en aankleden volledig wordt overgenomen, maar bewoners worden op deze
manier wel gestimuleerd om zo lang en zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn.
De ervaring leert ook dat bedlegerige bewoners die in alle rust (en met liefde en aandacht) gewassen
en aangekleed worden, dit als minder belastend ervaren.
Door de ruime personeelsbezetting is er ook tijd voor het sociale aspect tijdens het wassen en
aankleden: een praatje met de bewoner of wat extra tijd om het haar van een bewoonster mooi op
te steken. Wensen ten aanzien van kleding en lichaamsverzorging worden uiteraard geïnventariseerd
en vastgelegd in het zorgplan.
Familieparticipatie en inzet vrijwilligers
WZC Edelweiss heeft als uitgangspunt dat, waar mogelijk, de zorg zoveel mogelijk samen met de
familie en/of/ vertegenwoordigers wordt verleend. De koppeling van Carenzorgt met het zorgdossier
draagt hieraan bij. Familie/ vertegenwoordigers kunnen hierdoor meelezen en reageren op de
dagelijkse zorgrapportages over een bewoner. Familie kan soms ook welkome tips doorgeven en
direct vragen stellen of problemen aankaarten bij de zorgmedewerkers. Via de gedeelde agenda
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kunnen familie/ vertegenwoordigers lezen wat de planning voor een bewoner is en zelf ook
activiteiten toevoegen aan de agenda.
Voor algemeen nieuws ontvangen familieleden/ vertegenwoordigers enkele keren per jaar een
(digitale) nieuwsbrief. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een informatiebijeenkomst voor hen
georganiseerd. Familie en vertegenwoordigers worden ook altijd uitgenodigd om samen met de
bewoners het Paas- en Kerstfeest te vieren.
Als medewerkers de indruk hebben dat een bewoner baat heeft bij specifieke individuele aandacht
die niet te realiseren is binnen de zorguren (bijvoorbeeld een fietstocht of bezoek aan een kerk),
wordt er gezocht naar een passende vrijwilliger. Deze kan ook binnen de kring van familieleden
worden gezocht.
Wooncomfort (gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting)
WZC Edelweiss wil een ‘thuis’ zijn voor haar bewoners. Bewoners mogen om die reden hun kamer
inrichten met eigen spullen. De woonkamer, keuken, het Koetshuys en de tuin zijn vrij toegankelijk.
In 2019 is de woonkamer opgeknapt en in 2020 is er een kleine ‘bibliotheek’ in het Koetshuys
gerealiseerd. Voor bezoekers zijn er, net al thuis, geen vaste bezoektijden. Bezoek is altijd welkom.
Maaltijden worden elke dag vers gekookt en bewoners wordt de mogelijkheid geboden om mee te
helpen tijdens het koken. De zelfredzaamheid staat centraal bij de maaltijden: de tafel wordt gedekt
en bewoners kunnen zelf hun eten opscheppen of brood smeren. Wensen op het gebied van eten en
drinken worden tijdens de intake in kaart gebracht en vastgelegd in het zorgplan. WZC Edelweiss
probeert bewoners keuzevrijheid te bieden bij de maaltijd (bijvoorbeeld vis of vlees) en ook aan een
extraatje wordt gedacht. Denk hierbij aan een borrelhapje in de avond of een verse salade bij de
hoofdmaaltijd.
Alle ruimten worden schoongehouden door huishoudelijk medewerkers. Bewoners die het kunnen
en leuk vinden worden betrokken bij de huishouding.
De tuin is niet voor iedereen goed toegankelijk, zo bleek uit het cliënttevredenheidsonderzoek 2021.
Zo ligt er bijvoorbeeld grind op het grote terras achter in de tuin, waardoor deze plek niet goed
begaanbaar is voor bewoners met een rolstoel of rollator. Daarom zal in 2022 dit deel van de tuin
begaanbaar worden gemaakt voor bewoners met een rolstoel of rollator.
In WZC Edelweiss beschikt niet elke bewonerskamer over eigen sanitair en een aparte zithoek, zodat
de bewoner zich even terug kan trekken. In 2021 heeft er daarom een verbouwing plaatsgevonden,
waarbij een grotere kamer met eigen zithoek is gerealiseerd. Tevens is de ingang van deze kamer
verplaatst, zodat deze beter toegankelijk is voor een grote rolstoel of tillift. Een totale verbouwing
van het huidige monumentale pand teneinde op alle kamers eigen sanitair te kunnen realiseren is
praktisch niet haalbaar. Om die reden is WZC Edelweiss sinds begin 2019 op zoek naar een nieuwe
locatie voor meer bewoners. Dat blijkt lastig, aangezien veel gemeenten het realiseren van extra
woningen verkiezen boven de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. Toch is het doel om per 1
januari 2025 te verhuizen naar een nieuw pand. Tevens wil WZC Edelweiss groeien naar organisatie
met 24 tot 32 bewoners om financieel minder kwetsbaar te zijn bij leegstand en om taken op het
gebied van administratie en management beter te kunnen verdelen over meer medewerkers.
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3.3 Passende, veilige zorg en ondersteuning
Elk kwartaal wordt uit de zorgdossiers data verzameld op het gebied van medicatieveiligheid,
decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen, advance care
planning (gezamenlijke afspraken rond het levenseinde), continentie en aandacht voor eten en
drinken. Dit worden de indicatoren basisveiligheid genoemd. Ook worden via een intern formulier
incidenten gemeld (MIC’s). Deze meldingen komen direct binnen bij de manager en 3 medewerkers,
waardoor er meteen actie ondernomen kan worden. Alle incidenten worden elk kwartaal met
hetzelfde groepje medewerkers en de manager (MIC-commissie) geëvalueerd. Het bijbehorende
verslag en de verbetermaatregelen worden gepubliceerd op het intranet en besproken tijdens het
teamoverleg.
Bovenstaande data wordt ook gedeeld met de cliëntenraad om openheid van zaken te kunnen
geven. De uitkomsten worden vergeleken worden met voorgaande jaren, maar in 2021 heeft er geen
vergelijking plaatsgevonden met andere organisaties. In 2022 wil WZC Edelweiss de basisindicatoren
zorg daarom graag delen en vergelijken met andere zorgorganisaties.
In 2021 is met hulp van een coach van Waardigheid & Trots (W&T) aandacht besteed aan de Wet
Zorg en Dwang (WZD). Er is een beleidsplan opgesteld en daarnaast volgden medewerkers een elearning en een workshop over de WZD. Dit heeft onder andere geresulteerd in een betere
herkenning van onvrijwillige zorg en het zoeken naar alternatieven. Helaas is het door schaarste in
2022 niet gelukt om een WZD-functionaris aan WZC Edelweiss te verbinden. Ook het volgen van alle
stappen uit het stappenplan WZD bleek in de praktijk niet gemakkelijk voor EVV’ers. In 2022 wil WZC
Edelweiss daarom meer aandacht besteden aan het in praktijk brengen van de WZD beleid door het
trainen van EVV’ers in het WZD-stappenplan en het aantrekken van een WZD-functionaris.

Kwaliteitsplan 2022 - publieksversie

13

3.4 Leren en ontwikkelen
Leren van en in de praktijk
In WZC Edelweiss is leren een onderdeel van de dagelijkse praktijk. Medewerkers geven elkaar
dagelijks feedback en tijdens een teamoverleg vindt er uitwisseling van kennis en ervaring plaats.
Door de komst van ‘aandachtsvelden’ in 2019, via een project van Waardigheid en Trots (W&T),
hebben bijna alle medewerkers een onderwerp gekozen, waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Het
opdoen van nieuwe kennis, actueel houden van protocollen, uitvoeren van een interne audit en het
delen van kennis met collega’s zijn de belangrijkste taken binnen elk aandachtsveld.
Leren van elkaar
In 2018 heeft WZC Edelweiss zich aangesloten bij een ‘lerend netwerk’. Enkele bijeenkomsten
hebben in 2018 en begin 2019 plaatsgevonden en daarbij zijn de kwaliteitsplannen voorzichtig
gedeeld. Door personeelswisselingen leek het ‘lerend netwerk’ te zijn stilgevallen en was er in 2020
beperkte intervisie. Door een personeelstekort en de coronacrisis is het in 2021 niet gelukt om het
weer nieuw leven in te blazen. In 2022 hoopt WZC Edelweiss zich aan te sluiten bij een ander ‘lerend
netwerk’ voor het actief delen van kwaliteitsplannen, het creëren van uitwisselingen voor personeel,
het vergelijken van de indicatoren basisveiligheid en het doen van externe audits bij elkaar.
Plannen maken
WZC Edelweiss stelt jaarlijks een kwaliteitsplan op. De basis van het kwaliteitsplan is gestoeld op het
kwaliteitskader verpleeghuiszorg (versie augustus 2021) en bevat alle verplichte elementen.
Medewerkers worden actief betrokken bij het geven van input voor dit kwaliteitsplan. Ook de
cliëntenraadbijeenkomsten en uitkomsten van cliënttevredenheidsonderzoek zijn waardevolle
bronnen voor het kwaliteitsplan. Het kwaliteitsplan wordt voor publicatie eerst ter goedkeuring
voorgelegd aan de cliëntenraad.
In 2021 bleek het lastig om medewerkers te betrekken bij het kwaliteitsplan en de kwaliteitscyclus.
Zorgmedewerkers zijn doorgaans echte ‘doeners’ en besteden hun werkuren voornamelijk aan de
dagelijkse zorgverlening voor bewoners en praktische uitvoering van het aandachtsveld. Zo lukte het
medewerkers wel om een audit over hun aandachtsveld te doen, maar de verslaglegging hiervan en
evaluatie van maatregelen bleek erg lastig. Ook het vertalen van een landelijke richtlijn naar een
praktisch protocol voor de werkvloer was vaak te moeilijk. Logisch, want de verzorgenden en de
verpleegkundigen zijn hiervoor niet opgeleid. Hun hart ligt bij de dagelijkse zorgverlening. In 2022 wil
WZC Edelweiss daarom gaan werken met een kwaliteitsverpleegkundige (minimaal 8 uur per week)
om de brug tussen ‘kwaliteit op papier’ en ‘kwaliteit op de werkvloer’ te verkleinen. Deze
kwaliteitsverpleegkundige kan:
• door zijn/haar aanwezigheid op de werkvloer zorgmedewerkers direct ondersteunen in de
dagelijkse zorg aan bewoners.
• aandachtsvelders helpen bij (het theoretische gedeelte) van hun aandachtsveld en
vertaalslagen maken van landelijke richtlijnen naar praktische protocollen op de werkvloer.
• de manager ondersteunen bij het verzamelen en analyseren van managementinformatie en
de overdracht hiervan naar medewerkers.
• Een actieve rol vervullen in het opstellen van het kwaliteitsplan- en verslag. Door zijn/haar
brugfunctie kan de kwaliteitsverpleegkundige medewerkers direct betrekken bij het
kwaliteitsplan.
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Evalueren en ontwikkelen
In het voorjaar van 2022 zal het kwaliteitsverslag 2021 van WZC Edelweiss worden opgesteld en
gepubliceerd worden op de website. Het kwaliteitsverslag is een evaluatie van alle hoofdstukken en
thema’s uit het kwaliteitsplan en dient als document voor interne en externe verantwoording. Het
kwaliteitsverslag wordt gedeeld met alle medewerkers, de cliëntenraad en Raad van Toezicht (RvT).
Jaarlijks worden ook een medewerkerstevredenheidsonderzoek en cliënttevredenheidsonderzoek
gehouden onder medewerkers respectievelijk bewoners. De uitkomsten hiervan worden door WZC
Edelweiss gebruikt om de werkomgeving en zorgverlening te evalueren en verbeteren.
Inzicht en bijsturen
WZC Edelweiss heeft een kwaliteitssysteem met daarin een duidelijke PDCA-cyclus die binnen alle
lagen in de organisatie van toepassing is. Ook de cliëntenraad is betrokken worden bij de opzet van
beleid en het beoordelen van verbetermaatregelen. In onderstaande tabel is weergegeven hoe het
kwaliteitssysteem binnen WZC Edelweiss is opgebouwd en hoe de PDCA-cyclus hierin is verwerkt:
PLAN (ons werk
vaststellen en
omschrijven)

DO (werk in
uitvoering)

CHECK
(controleren van
ons werk)

Omschrijving
Omschrijven en vaststellen van
organisatie brede werkzaamheden.
Inventariseren van risico’s

Vastlegging
a. Beleid (bijv. reanimeerbeleid)
b. Protocollen (bijv. hitteprotocol)
c. Werkprocessen (bijv. checklist
opname en intake)
Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE)

Opstellen kwaliteitsdoelen

Kwaliteitsplan met doelstellingen

Uitvoering van beleid, protocollen en
werkprocessen
Uitvoering maatregelen n.a.v. RIE

Zorgdossiers en personeelsdossiers

Toewerken naar behalen
kwaliteitsdoelen
Controleren of alle werkprocessen,
protocollen en het beleid nog actueel
zijn en voldoen aan wet- en
regelgeving.
Controleren of er wordt gewerkt
volgens werkprocessen, protocollen
en het beleid

Verbeterparagraaf kwaliteitsplan

Vaststellen van verbeterpunten en
opstellen bijbehorende
verbetermaatregelen
ACT (verbeteren
van ons werk)

Evaluatie en beoordeling van
verbetermaatregelen
Aanpassen van organisatie brede
werkzaamheden (terug naar de PLAN
fase)
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Interne audits aandachtsvelden (bijv.
audit wondzorg)

Betrokken partijen
- Kwaliteitsverpleegkundige
- Manager
- RvB
- Cliëntenraad

- Zorgmedewerkers
- Manager

- Zorgmedewerkers
- Kwaliteitsverpleegkundige
- Manager
- RvB

a. Interne audits aandachtsvelden (bijv.
audit wondzorg)
b. Indicatoren basisveiligheid (zie hfd.
3.3.)
c. Managementinformatie: uitkomsten
na analyse functionerings-en
beoordelingsgesprekken,
exitgesprekken,
cliënttevredenheidsonderzoek,
medewerkers-tevredenheidsonderzoek,
leveranciersbeoordelingen, beoordeling
ketenpartners, MIC’s, klachten en
calamiteiten
a. Verbeterparagraaf kwaliteitsplan
b. Kwartaalrapportages

a. Verbeterparagraaf kwaliteitsplan
b. Kwartaalrapportages
a. Beleid (bijv. reanimeerbeleid)
b. Protocollen (bijv. hitteprotocol)
c. Werkprocessen (bijv. checklist
opname en intake)

- Zorgmedewerkers
- Kwaliteitsverpleegkundige
- Manager
- RvB
- Cliëntenraad
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3.5 Leiderschap, governance en management
Gezamenlijke visie op kwaliteit
In WZC Edelweiss staat de bewoner centraal. Alle randvoorwaarden om tot een goede kwaliteit van
zorgverlening voor deze bewoner te komen, zijn geformuleerd in 7 kernwaarden (zie hoofdstuk 1.1).
De afgelopen jaren hebben er diverse personele wisselingen plaatsgevonden en is er in 2021 een
nieuwe cliëntenraad gevormd. De visie en missie van WZC Edelweiss zijn daarom in 2021 (opnieuw)
besproken met alle medewerkers. De begrippen ‘aandacht’, ‘respect’ en ‘veilig’ werden het vaakst
genoemd bij het nadenken over visie, missie en kernwaarden. In 2022 zal dit eveneens besproken
worden met de cliëntenraad. Daarna zullen de visie, missie en kernwaarden worden aangepast op
basis van de input van medewerkers en de cliëntenraad.
Samen met professionals en cliënten
Zoals eerder beschreven in hoofdstuk 3.4 (kwaliteitsmanagementsysteem) zijn de cliëntenraad en
medewerkers direct betrokken bij het maken van beleid, protocollen en werkprocessen. Door de
kleinschaligheid van WZC Edelweiss is directe inspraak van medewerkers mogelijk en daarom is er
geen Verpleegkundige Advies Raad (VAR) aanwezig. De cliëntenraad komst in WZC Edelweiss 4x per
jaar bijeen en mag (gevraagd en ongevraagd) adviseren en meebeslissen over beleid binnen de
organisatie.
Rol Raad van Bestuur
Voor de Raad van Bestuur (RvB) is niet alleen de Governance Code Zorg, maar zijn ook de
kernwaarden de basis waarop zij de organisatie bestuurt. De RvB spant zich in om de kernwaarden
(randvoorwaarden voor kwalitatief goede zorg waarin de bewoner centraal staat) optimaal te
houden. Elk kwartaal bespreekt de RvB rapportages met managementinformatie: o.a. verzuimcijfers,
analyse van MIC’s, uitkomsten van exitgesprekken, maar ook verbetermaatregelen die
aandachtsvelders hebben opgesteld n.a.v. hun interne audit. Ook de kwaliteitsdoelen uit het
kwaliteitsplan worden tijdens een kwartaaloverleg geëvalueerd door de RvB.
Op deze manier krijgt de RvB een compleet beeld van het functioneren van WZC Edelweiss en kan zij
op alle vlakken tijdig bijsturen of ingrijpen als dat noodzakelijk is. Door de kleinschaligheid van WZC
Edelweiss is de RvB wekelijks op de werkvloer aanwezig en toegankelijk voor medewerkers. Een van
de leden van de RvB is ook werkzaam als verpleegkundige binnen de organisatie. Zo krijgt de RvB niet
alleen op papier, maar ook in de praktijk een compleet beeld van de organisatie. De RvB zorgt verder
voor verbinding tussen WZC Edelweiss en de buitenwereld door samenwerking met externe partijen
(apotheek, huisarts, paramedici), lidmaatschap in een lerend netwerk en participatie in bijvoorbeeld
het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht.
Transparantie en verantwoording
Alle documenten op het gebied van kwaliteit worden intern gepubliceerd op het intranet van WZC
Edelweiss en zijn daarmee inzichtelijk voor alle medewerkers en de cliëntenraad. Tijdens het
teamoverleg en de bijeenkomsten van de cliëntenraad is er gelegenheid tot evaluatie en inspraak.
Landelijke verantwoording aan de samenleving vindt plaats door middel van publicatie van het
kwaliteitsverslag wordt op de website www.wzc-edelweiss.nl. Daarnaast worden alle verplichte
gegevens jaarlijks aangeleverd aan de openbare database (ODB):
• Indicatoren Basisveiligheid: verplichte en keuze -indicatoren
• Gemiddelde totaalscore berekend op basis van de zes vragen van over cliënttevredenheid
• Webadres (url) van kwaliteitsverslag
• Kernfactoren personeelssamenstelling
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3.6 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel)
Aandacht, aanwezigheid en toezicht
Door de kleinschaligheid van WZC Edelweiss is elke medewerker voor bewoners ‘een vertrouwd
gezicht’ die van zijn/haar achtergrond en persoonlijke wensen op de hoogte is. Het zorgplan en een
maandplanning met activiteiten helpen medewerkers om dagelijks een zinvolle dagbesteding aan te
kunnen bieden aan bewoners.
Specifieke kennis en vaardigheden
Binnen WZC Edelweiss is voldoende bevoegd en bekwaam personeel aanwezig dat aansluit bij de
zorgvragen- en behoeften van bewoners. De huisarts(enpost) en een BIG-geregistreerde
verpleegkundige zijn direct oproepbaar en, indien noodzakelijk, binnen 30 minuten ter plaatse. Voor
de 24/7 beschikbaarheid van een Hbo-verpleegkundige is een samenwerking aangegaan met Quarijn.
Sinds 2021 bestaat er tevens een samenwerking met Novicare, waardoor de Specialist
Ouderengeneeskunde (SO) en een psycholoog 1x per 6 weken op consultbasis betrokken zijn bij de
zorg voor bewoners. Vooral voor dementerende bewoners met onbegrepen gedrag is deze expertise
van belang. Buiten deze consulten is Novicare voor zorgmedewerkers en de huisarts ook telefonisch
bereikbaar voor ondersteuning.
Reflectie, leren en ontwikkelen
WZC Edelweiss houdt een scholingsoverzicht personeel bij waarin alle bevoegd- en bekwaamheden
van medewerkers zijn vastgelegd. Alle VIG’ers en verpleegkundigen dienen zich elke drie jaar te laten
scholen en aftoetsen in de meest voorkomende verpleegtechnische handelingen. Voor het
theoretische gedeelte hiervan wordt gebruik gemaakt van het e-learningplatform REIN.
Dit platform bevat naast zorginhoudelijke e-learnings ook een 360° feedbacktool. Dit medium wordt
sinds 2021 in WZC Edelweiss gebruikt ter voorbereiding van het jaarlijkse functioneringsgesprek.
Meerwaarde hierbij is dat de feedbacktool ook moet worden ingevuld door collega’s, waardoor de
tool bijdraagt aan een stukje onderlinge feedback en samenwerking. In het functioneringsgesprek
worden ook wensen en behoeften ten aanzien van scholing en ontwikkeling van medewerkers in
kaart gebracht. Waar mogelijk geeft WZC Edelweiss medewerkers de kans om de gewenste scholing
of cursus te volgen. Ook het meelopen binnen een andere organisatie wordt besproken tijdens het
functioneringsgesprek. Voor de medewerkers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken,
realiseert de manager een geschikte tijd en locatie.
Naast individuele scholingen is er ook een algemeen scholingsprogramma voor alle medewerkers in
WZC Edelweiss. De onderwerpen voor het scholingsprogramma worden jaarlijks aangedragen door
de medewerkers zelf. Voor 2022 staan de volgende onderwerpen in ieder geval op het programma:
• Hoortoestellen
• Haldol
• Wet Zorg en Dwang
• Dementie (onbegrepen gedrag en ziektebeelden)
• Hygiëne en infectiepreventie
• Mondzorg
• Rapporteren
Ook in 2022 wil WZC Edelweiss alle medewerkers de kans te geven om zich verder te ontwikkelen
binnen hun gekozen aandachtsveld. Door het volgen van een cursus of scholing kunnen zij opgedane
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kennis vervolgens overdragen op de rest van de organisatie. De volgende aandachtsvelden komen
hiervoor in aanmerking:
1. Wondzorg
2. Eten en drinken
3. Hygiëne en infectiepreventie
4. Medicatie
5. Mondzorg
6. Onbegrepen gedrag
7. Zorg rondom het levenseinde
8. Welzijn
Inzicht in de personeelssamenstelling
Binnen WZC Edelweiss is er een adequate personeelsbezetting aanwezig. Voor de groep van 13
bewoners zijn idealiter dagelijks beschikbaar:
Dag (7:00-15:30 uur)
1 Verpleegkundige of verzorgende IG
1 Verzorgende IG
1 Helpende (tot 13:30 uur)
1 Huishoudelijke hulp (9:00-13:00
uur)
1 Gastvrouw (8:00-14:30 uur)

Avond (15:30-22:30 uur)
1 Verzorgende IG
1 Helpende (tot 22:00 uur)
1 Gastvrouw (14:30-21:00 uur)

Nacht (22:30-7:00 uur)
1 Verzorgende IG

Naast medewerkers voor een adequate personeelsbezetting is extra FTE nodig om de zorg voor
bewoners te kunnen coördineren (EVV-taken) en het team aan te kunnen sturen. Ook moet er
rekening worden gehouden met extra uren voor ‘aandachtsvelders’ en om verlof door ziekte of
vakantie op te kunnen vangen. Om deze bezetting te kunnen realiseren is onderstaande formatie van
14,6 FTE aan zorgpersoneel wenselijk. Op peildatum 30-09-2021 lukte het, met de inzet van ZZP’ers
om in totaal 13,6 FTE in te zetten:
Niveau/ functie

Gewenste aantal FTE

1 (gastvrouw)
2 (helpende)

2,8
2,8

3 (verzorgende IG)
4 (verpleegkundige)
5 (kwaliteitsverpleegkundige)
overig (huishoudelijke hulp)
TOTAAL

6,0
2,0
0,1
0,9
14,6

Realisatie 30-09-2021
(incl. inzet ZZP’ers)
2,6
2,5
4,6

Verschil

3,1
0
0,8
13,6

1,1
-0,1
-0,1
-1

-0,2
-0,3
-1,4

In bovenstaande tabel valt op dat het tekort aan verzorgenden IG deels wordt opgevuld door een
overschot aan verpleegkundigen. In de praktijk zijn dit veelal ZZP’ers. Desondanks zijn er op de
andere niveaus nog tekorten aanwezig. Het is ook van belang om te vermelden dat het eerste
kwartaal van 2022 1,3 FTE aan medewerkers uitvalt door zwangerschapsverlof. Dit tekort zal WZC
Edelweiss moeten opvullen door medewerkers en ZZP’ers extra uren te laten werken. Stagiaires en
leerlingen worden idealiter zo veel mogelijk extra ingepland en zijn daarom niet opgenomen in
bovenstaande tabel.
In 2022 wil WZC Edelweiss minimaal 1 FTE aan verzorgenden IG of verpleegkundigen in loondienst
aantrekken die breed kunnen worden ingezet in de organisatie. Deze niveaus zijn tevens gewenst om
te kunnen voldoende aan de complexe zorgvragen van bewoners en om mee te kunnen doen aan
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kwaliteitsverbeteringen binnen de organisatie. De voorkeur gaat daarbij uit daar contracten van
minimaal 20 uur per week, omdat medewerkers daardoor beter betrokken blijven op de werkvloer.
Ook zal in 2022 een kwaliteitsverpleegkundige voor 8 uur per week worden aangetrokken.

Kwaliteitsplan 2022 - publieksversie

19

3.7 Hulpbronnen, omgeving en context
Binnen WZC Edelweiss zijn er allerlei factoren die invloed hebben op de uitvoering van de zorg, het
wonen en de wijze van borgen van veiligheid. Aandacht hebben de volgende onderwerpen:
De gebouwde omgeving
Woonzorgcentrum Edelweiss tracht de gebouwde omgeving optimaal te benutten voor een goede en
persoonlijke zorgverlening. Bewoners kunnen zich terugtrekken op de eigen kamer en de algemene
ruimten en tuin zijn vrij toegankelijk. Het pand en alle blusmiddelen worden elk jaar gekeurd. Ook
worden alle elektrische apparaten jaarlijks gekeurd in het kader van de brandveiligheid en zo nodig
vervangen. Vanzelfsprekend vindt er regelmatig liftonderhoud plaats en een jaarlijkse keuring.
Materialen en hulpmiddelen en facilitaire zaken
In WZC Edelweiss zijn materialen en hulpmiddelen conform wetgeving beschikbaar en opgeborgen.
Keuringen van middelen vinden jaarlijks of zo nodig eerder plaats. WZC Edelweiss werkt alleen met
goedgekeurde medische materialen en medewerkers zorgen ervoor dat deze regelmatig worden
gecontroleerd op houdbaarheid.
Financiën en administratieve organisatie
Voor de urenverwerking en salarisadministratie van medewerkers wordt in WZC Edelweiss het
portaal Nmbrs gebruikt in samenwerking met een HR-partner. Administratie en begeleiding van
verzuim wordt door WZC Edelweiss bijgehouden in het portaal ‘Vandaag’ van de arbodienst. De
cliënt- en zorgadministratie heeft WZC Edelweiss uitbesteed aan Rootstoshare.
Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten
Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten heeft WZC Edelweiss met de apotheek,
huisarts en tandarts. Voor paramedische dienstverlening en een verpleegkundige achterwacht is er
een overeenkomst met Quarijn. Eens per 6 weken is er op consultbasis ondersteuning van een
psycholoog en SO van Novicare.
In 2022 wil WZC Edelweiss de betrokkenheid van de SO, psycholoog en huisarts bij het
multidisciplinair overleg (MDO) verbeteren. Met de huidige werkwijze is het lastig om alle partijen
tegelijkertijd aan tafel te krijgen, waardoor de onderlinge samenwerking en communicatie niet
optimaal zijn. De vorm van het MDO zal daarvoor moeten aangepast.
Samenleving en maatschappij
WZC Edelweiss vindt het belangrijk dat bewoners contact blijven houden met de samenleving.
Bezoekers zijn dan ook te allen tijde welkom in WZC Edelweiss en bezoek aan familie of kennissen
elders wordt gestimuleerd door WZC Edelweiss. Bewoners die het niet meer kunnen, worden
geholpen bij telefoontjes naar familie of kennissen. Medewerkers met het aandachtsveld welzijn
organiseren met regelmaat activiteiten op locatie (bijvoorbeeld een muziekconcert, dieren van de
kinderboerderij of een high tea) of buiten WZC Edelweiss (bijvoorbeeld naar de Rijn, boerderij of een
stadje).
E-health
Nedap Ons is het elektronisch cliënten dossier (ECD) waarmee WZC Edelweiss werkt. Via Ons is WZC
Edelweiss gekoppeld aan Carenzorgt: het cliëntenportaal waarin familie/ vertegenwoordigers mee
kunnen kijken in het zorgdossier en communiceren met de zorgmedewerkers. Ook voor het
roosteren en het beheren van de medewerker gegevens maakt WZC Edelweiss gebruik van Ons.
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Sinds 2019 wordt medicatie digitaal afgetekend en werkt men in WZC Edelweiss met digitale
medicatie-overzichten voor bewoners. De app van NCare wordt hiervoor gebruikt.
Alle medewerkers hebben een Microsoft 365-account om te kunnen mailen en gebruik te kunnen
maken van Office. In 2020 is hiervoor ook de koppeling met Zorgmail gemaakt om veilig informatie
uit te kunnen wisselen met externe partijen. Via hun Microsoft-account kunnen medewerkers ook
inloggen op het intranet van WZC Edelweiss met daarop alle belangrijke documenten en protocollen.
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3.8 Gebruik van informatie
Zoals beschreven in hoofdstuk 7 wordt in WZC Edelweiss informatie grotendeels digitaal opgeslagen
en uitgewisseld. Informatie wordt alleen in een veilige omgeving opgeslagen en privacygevoelige
informatie wordt verstuurd via beveiligde e-mails en berichten. In hoofdstuk 3.3 en 3.4 werd al
genoemd dat er in WZC Edelweiss veel informatie verzameld en gebruikt voor kwaliteitsverbetering
in de PDCA-cyclus.
Jaarlijks wordt vindt er een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) in WZC Edelweiss plaats. Gezien de
kleinschaligheid van het woonzorgcentrum en de hoge kosten van een onafhankelijk CTO is in 2021,
na overleg met de cliëntenraad, ervoor gekozen om zelf een CTO op te stellen dat is gebaseerd op
alle onderwerpen uit het kwaliteitskader. Dit CTO sluit daarom goed aan op wat belangrijk is voor
bewoners en hun naasten. De uitkomsten van het CTO worden na afloop met de cliëntenraad en het
team besproken. Samen met het team worden verbetermaatregelen opgesteld en de cliëntenraad
wordt op de hoogte gehouden van de opvolging van deze verbetermaatregelen. Hierdoor is het CTO
bruikbaar voor leren en verbeteren.
Naast het CTO wordt in WZC Edelweiss eenmaal per jaar de zorg geëvalueerd aan de hand een
standaard vragenlijst. Deze wordt na invullen besproken door de bewoner (en vertegenwoordiger of
familie) met de EVV. Deze vragenlijst komt niet geheel overeen met de verplichte zes vragen van
Zorgkaart Nederland. Om die reden zal WZC Edelweiss vanaf 2022 de eigen vragenlijst vervangen
voor de zes vragen van Zorgkaart Nederland. Deze antwoorden kunnen dan na afloop besproken
worden met de EVV tijdens het zorgplangesprek.
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