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1. Inleiding
Een (dreigende) nieuwe uitbraak van het Covid-19-virus in WZC Edelweiss heeft ook het jaar 2021
sterk gedomineerd. Na de Corona-uitbraak in het najaar van 2020, waarbij vijf bewoners in een
maand zijn overleden, moesten alle mogelijke (preventieve) maatregelen worden genomen om een
hernieuwde uitbraak te voorkomen. Zo werden beperkende maatregelen genomen met betrekking
tot het bezoek van bewoners. Ook de weekafsluitingen moesten worden gecancelled. De pastorale
medewerker die in augustus 2021 in dienst trad, heeft in deze tijd goed werk gedaan voor bewoners.
Naar aanleiding van de heftige corona-uitbraak eind 2020 was een diepgaande evaluatie op zijn
plaats. Onder auspiciën van het zorgkantoor heeft een coach van het project ‘Waardigheid en Trots’
een tweetal bijeenkomsten gehouden met medewerkers van Edelweiss waarbij alle problemen,
knelpunten en vooral ook verbetervoorstellen aan de orde zijn gekomen. De resultaten daarvan
hebben hun weerslag gekregen in een integraal draaiboek voor Corona en infectiepreventie.
Alle medewerkers van Edelweiss verdienen een groot compliment voor hun inzet in dit Corona-jaar.
Ondanks alle problemen en knelpunten hebben zij de zorgverlening op een kwalitatief hoog niveau
weten te continueren. De directie is hen dan ook zeer erkentelijk voor de wijze waarop medewerkers
in die moeilijke omstandigheden hun collegiale verantwoordelijkheid hebben willen nemen.
Vakbekwaam en op bewoners betrokken personeel vormt de levensader van ons woonzorgcentrum.
We waarderen het ook zeer dat het ook in 2021 weer gelukt is om zoveel mogelijk ‘vaste gezichten’,
hetzij in loondienst, hetzij op inhuur basis, in te kunnen zetten zodat bewoners niet te maken kregen
met onbekende medewerkers. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt blijft dit wel een
grote uitdaging voor de komende jaren.
Ten behoeve van de belangenbehartiging van bewoners is er in 2021 een nieuwe cliëntenraad
geformeerd, waarin drie familieleden van bewoners zitting hebben genomen. De cliëntenraad werkt
waar nodig samen met de medewerkers, zodat de visie, missie en kernwaarden van Edelweiss zo
optimaal mogelijk worden gewaarborgd. Om de gezondheid van bewoners te kunnen monitoren, is
in 2021 een nieuwe systematiek geïntegreerd in het elektronische cliëntendossier Nedap ONS,
waardoor zorgplannen sneller en gemakkelijker kunnen worden opgesteld. Ook de module ‘Zorgpad
stervensfase’ is een welkome aanvulling voor begeleiding van bewoners in hun stervensfase.
WZC Edelweiss heeft zichzelf ten doel gesteld om per 1 januari 2025 te verhuizen naar een nieuw
pand, waarin maximaal 24 bewoners kunnen worden gehuisvest. In 2021 is daartoe, samen met een
projectontwikkelaar, een geschikte locatie aangekocht en een principeverzoek bij de gemeente
ingediend. Begin 2022 zal duidelijk worden of de gemeente het principeverzoek wil inwilligen.
Veel is er in 2021 op ons afgekomen, maar gelukkig is er ook veel bereikt. Onze dank gaat dan ook uit
naar allen die Edelweiss een warm hart toedragen en dag aan dag ervoor zorgen dat de zorgverlening
op het kwaliteitsniveau blijft dat we graag zien.
Directie Edelweiss BV
José en Wim Abrahamse
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2. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Door te werken met een klein team van vaste medewerkers worden bewoners niet alleen ‘herkend’,
maar ook ‘gekend’ door alle medewerkers. WZC Edelweiss vindt het belangrijk dat medewerkers ook
de mens achter de bewoner leren kennen. Voor bewoners is het belangrijk dat zij zich op hun gemak
voelen bij de ‘vaste gezichten’ die hen dagelijks verzorgen. Het behouden en werven van ‘vaste
gezichten’ was door de krapte op de arbeidsmarkt een grote uitdaging in 2021. Toch is het gelukt om
enkele zorgmedewerkers (loondienst of op basis van ZZP/ detachering) als ‘vast gezicht’ aan WZC
Edelweiss te binden en was het vrijwel niet nodig om onbekende flex-medewerkers in te zetten.
Het zorgplan met bijbehorende zorgdoelen vormt de basis waarop de persoonsgerichte zorg in
Edelweiss verleend wordt. Het zorgplan moet daarom kort en bondig zijn met SMART-doelen. Dit
maakt ook dat de zorgplannen eenvoudig te lezen en toe te passen zijn voor alle zorgmedewerkers.
In 2021 heeft WZC Edelweiss daarom de OMAHA-systematiek geïntroduceerd binnen de organisatie.
Het Omaha System is een classificatiesysteem, waarmee men de gezondheidstoestand, acties en
metingen voor een bewoner kan vastleggen. Het OMAHA-systeem is geïntegreerd in het elektronisch
cliënten dossier (Nedap ONS), waardoor het opstellen van een zorgplan gemakkelijk is uit te voeren
door Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden/verpleegkundigen (EVV’ers). Zij deden hiervoor begin
2021 een e-learning en kregen daarna nog een aanvullende training. Ter ondersteuning werd een
voorbeeldzorgplan beschikbaar gesteld en de opbouw van het zorgplan werd beschreven in de
werkinstructie dossiervoering. In 2021 werden alle zorgplannen opgesteld volgens de OMAHAsystematiek door de EVV’ers. Tussentijds ontvingen zij feedback op hun zorgplannen, waardoor
verbeteringen en aanpassingen konden worden doorgevoerd
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3. Wonen en welzijn
Ook in 2021 is het gelukt om de ruime personeelsbezetting te handhaven. Vaste medewerkers
sprongen bij in geval van ziekte van collega’s en er werd gebruik van gemaakt van de flexibele schil,
bestaande uit vaste ZZP’ers of gedetacheerde verpleegkundige. Op deze manier bleef het mogelijk
om bewoners persoonlijke zorg te bieden en de aandacht te geven die zij verdienen.
Door de coronacrisis waren er ook 2021 beperkingen ten aanzien van bezoek in Edelweiss. Hierdoor
was het bijvoorbeeld niet altijd mogelijk om de gezamenlijke weeksluiting te laten verzorgen door
verschillende vrijwilligers van diverse kerken. In augustus is een geestelijke verzorger aangetrokken
die de pastorale zorg in Edelweiss op zich heeft genomen. De geestelijke verzorger verzorgt sinds zijn
benoeming wekelijks een samenkomst voor bewoners en voert tevens pastorale gesprekken op
individueel niveau met bewoners. Op deze manier kan meer maatwerk en persoonlijke aandacht aan
bewoners worden gegeven. Dit komt hun welzijn ten goede.
In 2020 is in WZC Edelweiss een begin gemaakt met een project over palliatieve zorg met
ondersteuning van een coach van het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht (IVVU). Het vergroten
van kennis over de stervensfase van bewoners onder medewerkers is hierbij het belangrijkste punt
van aandacht. Met de input van medewerkers werd een eerste opzet gemaakt voor de werkinstructie
‘stervensfase en overlijden bewoner’. Deze werkinstructie is in 2021 afgerond en hierin staan alle
belangrijke stappen omschreven, waardoor medewerkers een volledig overzicht hebben van alle
praktische zaken die geregeld moeten worden in de stervensfase en na het overlijden van een
bewoner.
Tevens is in 2021 het ‘Zorgpad stervensfase’ geïmplementeerd. Dit zorgpad is aanwezig in Nedap
ONS en vormt de basis voor de zorgverlening en onderlinge communicatie in de stervensfase van een
bewoner. In 2021 is de zijn de werkinstructie en het Zorgpad stervensfase toegepast en naar
aanleiding daarvan is de werkinstructie verder geoptimaliseerd.
In 2021 zou een van de medewerker starten met de opleiding palliatieve zorg voor verzorgenden.
Helaas is deze opleiding in 2021 niet van start gegaan. Mogelijk kan een van de medewerkers deze,
of een vergelijkbare opleiding, in 2022 wel volgen. Tevens zal in 2022 een format worden opgesteld
ter ondersteuning van gesprekvoering over de laatste levensfase met bewoners/
vertegenwoordigers.
In het zorgplan wordt aan de hand van persoonlijke wensen/behoeften vastgelegd welke activiteiten
kunnen worden aangeboden aan bewoners en welke dagindeling goed bij hen past. Naast een
individueel activiteitenaanbod is er een weekplanning met afwisselende groepsactiviteiten. Ook in
2021 is hier veel tijd en aandacht aan besteed door medewerkers. De facebookpagina biedt een mooi
overzicht van alle activiteiten die er in 2021 zijn georganiseerd:
https://www.facebook.com/wzcedelweiss/?ref=page_internal
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. Voor algemeen nieuws ontvingen familieleden/
vertegenwoordigers in 2021 enkele keren een digitale nieuwsbrief.
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In 2021 kon een duofiets worden aangeschaft door succesvolle wervingsacties, georganiseerd door
medewerkers. In de laatste maanden zijn al veel mooie ritten door bewoners en medewerkers. Ook
familie en vertegenwoordigers mogen gebruik maken van de fiets.
Hoewel de sfeer in WZC Edelweiss huiselijk is, zijn niet alle ruimten geschikt voor alle typen zorg. Zo
zijn, met name op de eerste verdieping, de gangen en enkele bewonerskamers slecht toegankelijk
voor tilliften en grote rolstoelen. Ook beschikt niet elke bewonerskamer over eigen sanitair en is in
enkele kamers geen ruimte voor een kleine zithoek, zodat de bewoner zich even terug kan trekken.
Een verbouwing van het huidige pand om te kunnen voldoen aan deze specifieke woonwensen is
praktisch en financieel niet haalbaar.
WZC Edelweiss heeft zichzelf ten doel gesteld om per 1 januari 2025 te huizen in een nieuw pand.
Tevens wil WZC Edelweiss op termijn groeien naar een organisatie met 24 tot 32 bewoners om
financieel minder kwetsbaar te zijn bij leegstand en om taken op het gebied van administratie en
management te kunnen verdelen over meer medewerkers. Om die reden is WZC Edelweiss sinds
begin 2019 op zoek naar een nieuwe locatie voor meer bewoners. In 2021 is, samen met een
projectontwikkelaar, een geschikte locatie aangekocht en er is een principeverzoek ingediend. Begin
2022 zal duidelijk worden of de betreffende gemeente het principeverzoek wil inwilligen.
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4. Passende, veilige zorg en ondersteuning
In heel 2021 werd uit de zorgdossiers binnen WZC Edelweiss data verzameld op het gebied van
advanced care planning, medicatieveiligheid, decubitus, gemotiveerd omgaan met
vrijheidsbeperking en aandacht voor eten en drinken. Onderstaand de bijbehorende percentages:
Advanced care
planning

Bespreken
medicatiefouten
in het team

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

Teller
Gemiddeld aantal cliënten waarbij beleidsafspraken
zijn vastgelegd in het zorgdossier:
- Wel of niet reanimeren?
- Wel of niet starten of stoppen met
levensverlengende behandelingen, zoals antibiotica,
bloedproducten en preventieve medicatie?
- Wel of geen ziekenhuisopname?

Noemer
Gemiddeld aantal
cliënten op de afdeling.

100%

12

12

Wel/niet reanimeren + wel/geen ziekenhuisopname wordt bij elke bewoner < 1 week na opname vastgelegd bij huisarts en in
zorgdossier.
Percentage afdelingen waarbij
Aantal afdelingen waar - indien er meldingen van
Totaal aantal
medicatiefouten ten minste eens per
medicatiefouten zijn geweest - deze
afdelingen waar
kwartaal multidisciplinair besproken
tenminste eens per kwartaal multidisciplinair worden
meldingen van
worden met
besproken met medewerkers
medicatiefouten in
medewerkers van de afdeling op basis
van de afdeling.
2021 zijn geweest.
van meldingen die zijn gedaan.

100%

1

1

Medicatie-incidenten moeten worden gemeld. Incidenten worden direct teruggekoppeld aan de betrokken medewerker.
Medicatie-incidenten worden elk kwartaal geanalyseerd door de MIC-commissie. De belangrijkste uitkomsten worden in het
teamoverleg gedeeld.
Percentage cliënten op de afdeling met
Gemiddeld aantal cliënten op de locatie met decubitus Gemiddeld aantal
decubitus categorie 2 of hoger.
categorie 2 of hoger.
cliënten op de locatie.

Decubitus

8%
Gemotiveerd
omgaan met
vrijheidsbeperking

8%

Aandacht voor
eten en drinken

1

12

Bij wonden wordt standaard een wondplan opgesteld. Laagdrempelig wordt de huisarts ingeschakeld voor behandeling.
Percentage cliënten op de afdeling
Gemiddeld aantal cliënten op de locatie waarbij is
Gemiddeld aantal
waarbij vrijheidsbeperkende
toegepast:
cliënten op de locatie.
middelen en maatregelen zijn toegepast.
- Mechanisch (zoals bedhekken)
- Fysiek (zoals iemand met fysieke kracht in bedwang
houden)
- Farmacologisch
- Psychologisch (dwingend spreken)
- Elektronisch (alarm of camerabewaking)
- Eén-op-één toezicht
- In een ruimte afzonderen
- Andere maatregel.

1

12

Het buitenhek is in 2021 tijdelijk op slot geweest in verband met een bewoner die verkeersgevaarlijk was en dwaalde in de
omgeving. Daarvoor zijn eerst enkele minder ingrijpende maatregelen toegepast (afleiden, meewandelen, GPS). Voor deze
bewoner is een passende plek in een gesloten setting gevonden.
Percentage cliënten waarbij
Gemiddeld aantal cliënten op de locatie waarbij
Gemiddeld aantal
voedselvoorkeuren met de cliënt en/of
voedselvoorkeuren in 2021 WEL zijn besproken en
cliënten op de locatie.
familie van de cliënt is besproken en
vastgelegd in het zorgdossier:
vastgelegd in het zorgdossier.
- voorkeuren voor bepaald eten en drinken
- voorkeuren omtrent het aanbieden van eten en
drinken (hoeveelheid,
frequentie, vorm)
- gewenste hulp bij eten en drinken.

100%

12

12

Voorkeuren op het gebied van eten en drinken worden bij elke bewoner < 1 week na opname vastgelegd in het zorgdossier.
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5. Leren en ontwikkelen
WZC Edelweiss heeft een kwaliteitssysteem met daarin een duidelijke PDCA-cyclus (Plan-Do-CheckAct) die binnen alle lagen in de organisatie van toepassing is. Medewerkers en cliëntenraad worden
betrokken bij de opzet van het kwaliteitsplan, nieuw beleid en (het beoordelen van)
verbetermaatregelen. De vorderingen van doelen in het kwaliteitsplan werden in 2021 elk kwartaal
besproken met de RvB en de cliëntenraad aan de hand van de verbeterparagraaf. Ook in het
teamoverleg kwam het kwaliteitsplan met regelmaat terug.
Bij nieuw beleid of aanpassingen in de zorgplannen voor bewoners werd er in 2021 soms
onvoldoende gerapporteerd, waardoor effecten niet goed geëvalueerd konden worden. In 2021 zijn
de eerste stappen gezet om de PDCA-cyclus ook door te voeren in de zorgdossiers. Medewerkers
kregen een klinische les over episodes, zorgplanacties en rapportage op zorgdoelen (Plan) in Nedap
ONS om effecten van nieuw beleid beter te kunnen evalueren (Check). Ondanks de klinische les bleek
de toepassing hiervan lastig in de praktijk. EVV’ers zullen daarom in 2022 verder 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.
Daarnaast kwam in 2021 naar voren dat wijzigingen werden gerapporteerd door de EVV’ers, maar
vervolgens niet altijd werden doorgevoerd in het zorgplan. Hierdoor ontstonden 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’. Het duidelijk
vastleggen van informatie en het voeren van eenduidig beleid zijn dus aandachtspunten voor 2022.
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 wat te zijn stilgevallen en was er in 2020 beperkte
intervisie. In 2021 was er door personeelsverloop en corona helaas geen ruimte om het lerend
netwerk weer nieuw leven in te blazen. Dit verbeterpunt komt dus ook in 2022 terug op de agenda.
In 2021 zijn er twee kwaliteitsprojecten uitgevoerd in Edelweiss. Naar aanleiding van een heftige
corona-uitbraak eind 2020 vonden er begin 2021 twee evaluatiebijeenkomsten plaats met
medewerkers onder leiding van een coach van Waardigheid & Trots (W&T). Deze bijeenkomsten
vormden de basis voor een coronadraaiboek en bijbehorende verbeteringen op het gebied van
infectiepreventie. Een kernteam van enkele medewerkers heeft dit project geleid en het draaiboek
geïmplementeerd binnen de organisatie. Aansluitend werd een project over de Wet Zorg en Dwang
(WZD) binnen Edelweiss uitgevoerd. Er werd een WZD-beleid opgesteld en daarna werden
medewerkers verder geschoold de WZD middels een e-learning en 2 workshops.
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6. Leiderschap, governance en management
In 2021 werden drie betrokken kinderen van bewoners bereid gevonden om samen de cliëntenraad
te vormen. De raad kwam in 2021 al enkele keren bijeen. In verband met de vorming van deze
nieuwe cliëntenraad en diverse personele wisselingen in de afgelopen jaren, zijn in 2021 de
kernwaarden met medewerkers onder de loep genomen. In 2022 zal dit ook met cliëntenraad
worden gedaan, waarna de missie, visie en kernwaarden worden aangepast. Op deze manier is de
betrokkenheid van zowel medewerkers als bewoners geborgd en zijn de kernwaarden weer een set
van ‘gedeelde waarden’.
In 2021 kwam de RvB 4x bijeen om 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) te bespreken. Ook de kwaliteitsdoelen
uit het kwaliteitsplan werden tijdens elk kwartaaloverleg geëvalueerd door de RvB.
WZC Edelweiss beschikt over een Raad van Toezicht (RvT) die vier keer per jaar bijeenkomt en de RvB
ondersteunt en controleert. De RvT bestond in 2021 uit 2 leden en naar een derde lid werd
uitgekeken. In 2022 zal de vacature binnen de RvT worden ingevuld door een derde RvT-lid.
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7. Personeelssamenstelling
Binnen WZC Edelweiss was er een adequate personeelsbezetting aanwezig. Voor de groep van 13
bewoners waren dagelijks beschikbaar:
Dag (7:00-15:30 uur)
1 Verpleegkundige of Verzorgende IG
1 Verzorgende IG
1 Helpende/ stagiaire (bij voldoende
bezetting)
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

In 2021 wilde WZC Edelweiss voornamelijk inzetten op het aantrekken van extra verzorgenden IG
(niveau 3) en verpleegkundigen niveau 4 in loondienst. Daarnaast was er ruimte voor 0,8 FTE
verpleegkundigen niveau 5 om de kwaliteit van zorg op de werkvloer te verbeteren en het
kwaliteitsplan te implementeren op de werkvloer.
Hiervoor zijn in 2021 doorlopend vacatures op Indeed.nl gepubliceerd en diverse malen zijn er
vacatures in plaatselijke kranten geplaatst. Zoals onderstaande tabel laat zien is het in 2021 helaas
niet gelukt om meer personeel in loondienst aan te trekken. De oorzaak hiervan is te vinden in de
grote krapte op de arbeidsmarkt. Daarentegen is er in 2021 wel meer personeel ingezet op ZZP-basis
via detachering. Dit betrof vooral verpleegkundigen niveau 4 en verzorgenden IG.
2018

2019

2020

2021

2021

Zorgpersoneel verpleeghuis

Realisatie gemiddeld aantal FTE op Begroot
jaarbasis

Niveau 1

0,70

1,69

2,3

2,9

3,0

Niveau 2

1,70

1,67

3,3

2,1

2,5

Niveau 3

5,80

5,14

4,8

4,4

6,1

Niveau 4

1,80

2,11

0,9

1,5

2,0

Niveau 5

0,8

Niveau 6
Behandelaar
Overig zorgpersoneel

0,30

0,72

0,7

0,7

0,9

Leerlingen

1,30

1,33

1,3

0

1,0

ZZP’ers/inhuur/detachering
Totaal aantal FTE

1,4
11,60

12,66

13,3

13,1

16,3

Ondanks de coronacrisis was het in 2021 mogelijk voor medewerkers om te werken aan hun
persoonlijke ontwikkeling. Met een deel van de medewerkers werden functioneringsgesprekken
gevoerd. De 360° feedbacktool werd gebruikt ter voorbereiding hiervan. Meerwaarde hierbij was dat
de feedbacktool ook moest worden ingevuld door collega’s, waardoor de tool bijdroeg aan een
stukje onderlinge feedback en samenwerking. Twee medewerkers rondden begin 2021 hun opleiding
Verzorgende IG af en een medewerker rondde haar opleiding Eerst Verantwoordelijke Verzorgende
succesvol. In 2021 namen medewerkers daarnaast deel aan diverse andere cursussen:
• E-learning handhygiëne
• E-learning Wet Zorg en Dwang (WZD)
• Workshop WZD
• E-learning medicatieveiligheid
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•
•
•
•

E-learning wondzorg
Project Koken is leuk!
E-learning BHV
Ontruimingsoefening
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8. Hulpbronnen, omgeving en context
Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten had WZC Edelweiss in 2021 met de
apotheek, huisarts en tandarts.
Op het gebied van ICT werd gebruik gemaakt van Nedap ONS (elektronische cliëntendossier),
Microsoft 365 (samenwerken in de cloud), NCare (digitaal medicatie aftekenen), Zorgmail (veilig
mailen) en Nmbrs (HR-portaal).
Administratie en begeleiding van verzuim werd in 2021 door WZC Edelweiss bijgehouden in het
portaal ‘Vandaag’ van ArboNed. De cliënt- en zorgadministratie heeft WZC Edelweiss in 2021
uitbesteed aan Rootstoshare.
In 2021 is een contract gesloten met Novicare om een nauwere samenwerking met de Specialist
Ouderengeneeskunde (SO) en psycholoog in de vorm van vaste, regelmatige consulten te kunnen
realiseren. In eerste instantie kwamen de psycholoog en SO 1x per 8 weken langs voor een consult
op locatie. De frequentie is al snel opgehoogd naar 1x per 6 weken om ingezet beleid eerder te
kunnen evalueren. Zowel de zorgmedewerkers als de huisarts hebben de betrokkenheid van de SO
en psycholoog in 2021 als positief en ondersteunend ervaren. De samenwerking zal ook in 2022
worden voortgezet.
In 2021 is onderzocht in hoeverre aansluiting bij een brancheorganisatie zinvol is voor Edelweiss. Er is
bij verschillende brancheorganisaties informatie opgevraagd. De kosten voor lidmaatschap bleken
hoog en de financiële voordelen beperkt voor een kleine organisatie als Edelweiss. Ondersteuning op
verschillende gebieden en uitwisseling van kennis en ervaring waren voordelen. In 2021 zijn er nog
geen definitieve beslissingen genomen ten aanzien van aansluiting bij een brancheorganisatie.
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9 Gebruik van informatie
In 2021 zijn er geen waarderingen ingevuld via Zorgkaart Nederland. In overleg met de cliëntenraad
werd er wel een intern cliënttevredenheidonderzoek (CTO) uitgevoerd. Bewoners en familieleden/
vertegenwoordigers werden benaderd met een online vragenlijst, bestaande uit 33 vragen die
gebaseerd zijn op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
Het CTO is niet uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie. Edelweiss bleek namelijk te klein om
significante conclusies te kunnen trekken en daarnaast waren de kosten hoog een kleine organisatie
als Edelweiss. De uitkomsten van het CTO zijn besproken met medewerkers en de cliëntenraad. Er
zijn verbetermaatregelen opgesteld en deze zullen in 2022 worden opgevolgd:
Punten ter verbetering CTO 2021:
• Begaanbaarheid in/ om het pand (o.a. grind in de achtertuin)
• Informatie omtrent levenseinde (beleid omtrent levenseinde onvoldoende duidelijk
• Onderlinge communicatie/ afstemming medewerkers (medewerkers zijn onderling niet altijd
op de hoogte van elkaars afspraken of maken te snel wijzigingen in het afgesproken beleid).
Sterke punten CTO 2021:
• Verzorgde en schone ruimte
• Rekening houden met levensovertuiging
• Genoeg medewerkers voor dagelijkse zorg
• Bereikbaarheid per mail/ telefoon
Eind 2021 werd tevens een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Uitkomsten zullen in
2022 worden besproken door manager en teamcoördinator. De uitkomsten worden uiteraard
gedeeld binnen het team.
Incidenten werden binnen WZC Edelweiss gemeld via een formulier in Nedap Ons. Analyse en snelle
opvolging van maatregelen was hierbij lastig. In 2021 is onderzocht of er andere mogelijkheden zijn
op het gebied van incidentmeldingen en analyse hiervan. Navraag leerde dat Edelweiss een te kleine
organisatie is om hier software voor aan te schaffen (Triasweb).
Daarom is via Microsoft Forms een intern formulier ontwikkeld, waarbij medewerkers veilig en
makkelijk incidenten kunnen melden. Het formulier wordt direct doorgestuurd naar de MICcommissie, zodat snel en adequaat opvolgen mogelijk is. In een later stadium is besloten om MICmeldingen (geanonimiseerd) door te sturen naar betrokken medewerkers. Medewerkers worden
daardoor in de gelegenheid gesteld om zelf direct lering te trekken uit het incident.
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