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1. Inleiding 
 

In lijn met het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is er bij Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest 

(verder Pieter van Foreest) sprake van een PDCA cyclus. Dit betekent dat de ambities om te 

ontwikkelen of verbeteren voorafgaand aan het (volgende) kalenderjaar worden vastgelegd in een 

kwaliteitsplan verpleeghuiszorg. Vervolgens wordt dit plan uitgevoerd, wordt de voortgang per 

kwartaal gemonitord en wordt zonodig bijgestuurd. Deze kwartaalrapportages worden besproken 

met Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de raad van toezicht. 

 

Na afloop van het kalenderjaar verantwoordt Pieter van Foreest zich intern en extern over haar 

kwaliteitsbeleid c.q. de uitvoering van het kwaliteitsplan middels het kwaliteitsverslag. 

 

Het verslag wordt besproken met Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad, raad van toezicht en 

met het Zorgkantoor DWO. Daarnaast wordt het verslag gepubliceerd op de internetsite van Pieter 

van Foreest.  En natuurlijk wordt het verslag aangeleverd bij het Zorginstituut Nederland. 

 

In het voorliggende kwaliteitsverslag wordt verantwoording afgelegd over het kwaliteitsbeleid in 

2017. 
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2. Overzicht uitkomsten kwaliteitsjaar 2017 
In dit hoofdstuk wordt een  overzicht gegeven van de resultaten van de plannen en acties geënt op 

het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

 

2.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

In het kader van respect voor persoonlijke levensopvattingen heeft er elke maand een Roze 

Ouderen Salon plaats gevonden zowel in de regio Delft als in het Westland. 

 

Pieter van Foreest (PvF) hecht  een groot belang aan persoonsgericht werken. Hiertoe zijn de 

afgelopen jaren  medewerkers getraind en zijn/worden een groot aantal ‘mappers’ volgens de 

methodiek van DementieCareMapping opgeleid. Niet alleen verzorgenden en verpleegkundigen , 

maar ook behandelaren en ondersteunende medewerkers zijn getraind. Pieter van Foreest heeft 

hiervoor gebruik gemaakt van twee trainers die in dienst zijn en heeft  daarnaast gebruik gemaakt 

van externe trainers van het Trimbos Instituut. 

. 

In 2017 zijn er 40 teams, dit zijn 

ongeveer 500 medewerkers, getraind of 

gestart. 

De 22 teams van de Kreek en 4 teams 

van Stefanna  hebben de training in 

2017 afgerond. 

Voor  de locaties Singelhof, Triangel, 

Veenhage, Akkerleven, Die 

Buytenweye, Sonnevanck en De Hooge 

Tuinen geldt dat de teams zijn gestart 

met de training en de 1ste trainingsdag 

hebben voltooid. 

Naast de negen ‘mappers’ die in 2016 

zijn opgeleid zijn er in 2017 nog 5 mappers geschoold. 

In de locaties De Kreek, Stefanna, Singelhof, Triangel en Veenhage hebben de mappers volgens de 

methode DCM bewonersobservaties uitgevoerd. Voor de locaties Sonnevanck, de Hooge Tuinen, 

Akkerleven en Die Buytenweye zijn de eerste afspraken gemaakt voor de start van de 

bewonersobservaties. 

 

Om de communicatie over de (persoonsgerichte) zorg te vergemakkelijken stimuleert Pieter van 

Foreest het gebruik van Caren Zorgt. Dit is een digitale omgeving waar cliënten en 

naastbetrokkenen hun elektronische zorgdossier kunnen inzien en met elkaar (en medewerkers van 

Pieter van Foreest) kunnen communiceren over de zorg.  

Binnen de divisie Wonen Zorg en Behandeling (WZB)  heeft in 2017 72% van de cliënten en/of 

naastbetrokkenen toegang tot Caren Zorgt.  Van deze groep heeft 59% gebruik gemaakt om het 

elektronische dossier in te zien, dan wel hierin een reactie of voorstel te plaatsten (actief). Voor de 

Ontmoetingscentra (OC’s) is dit respectievelijk 49% en 46%. Onderstaande Tabel 1  en Tabel 2 

geven het gebruik van Caren Zorgt  weer voor de WZB-locaties en de OC’s. 
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Locatie Uitgenodigd  
(aantallen) 

Gekoppeld1 
(aantallen) 

 
(percentage) 

Actief2 
(aantallen) 

 
(percentage) 

Akkerleven 66 52 79% 36 69% 

De Bieslandhof  235 167 71% 59 35% 

Die Buytenweye  125 89 71% 56 63% 

Delfshove  43 22 51% 17 77% 

Duinhof  10 7 70% 3 43% 

De Hooge Tuinen  76 63 83% 48 76% 

De Kreek  167 115 69% 61 53% 

Lindenhof  63 45 71% 28 62% 

De Opmaat  26 18 69% 11 61% 

Singelhof  12 8 67% 6 75% 

Sonnevanck  55 35 64% 22 63% 

Stefanna  102 79 77% 44 56% 

De Terwebloem  79 58 73% 44 76% 

Triangel  67 51 76% 32 63% 

Veenhage  125 87 70% 56 64% 

Vlietzicht  24 23 96% 13 57% 

Weidevogelhof  100 73 73% 47 64% 

Totaal WZB  1375 992 72% 583 59% 
Tabel 1: Overzicht gebruikers Caren Zorgt divisie Wonen, Zorg en Behandeling per 31-12-2017 

Locatie Uitgenodigd  
(aantallen) 

Gekoppeld 

(aantallen) 
 
(percentage) 

Actief 
(aantallen) 

 
(percentage) 

Ontmoetingscentra 392 192 49% 89 46% 
Tabel 2: Overzicht gebruikers Caren Zorgt Ontmoetingscentra per 31-12-2017 

 

Afgelopen jaren hebben medewerkers in samenspraak met cliënten en cliëntenraad een nieuw 

proces ontworpen voor het MultiDisciplinaireOverleg (MDO). In dit nieuwe ontwerp voert de cliënt of 

diens vertegenwoordiger de regie over leven en welbevinden, wordt recht gedaan aan de unieke 

behoeften van iedere cliënt, heeft de cliënt inspraak in de zorgdoelen. In 2017 is deze nieuwe 

werkwijze geïmplementeerd en  inmiddels vinden de MDO’s  volgens het nieuwe ontwerp plaats. 

 
Zingend contact maken 

In 2017 is Pieter van Foreest een partnership aangegaan met Diva Dichtbij. De diva’s en divo’s van 

Diva Dichtbij treden op voor onze cliënten die vaak zelf niet meer naar het theater kunnen. Zij 

verzorgen kleinschalige, intieme optredens in de huiskamer of letterlijk bij iemand aan bed. Met 

professionele zang en oprechte aandacht leggen zij contact ‘van mens tot mens’. In 2017 heeft Diva 

Dichtbij haar expertise inzake het zingend contact maken gedeeld met medewerkers en vrijwilligers.. 

Het partnership waarborgt dat alle locaties ook in 2018 kunnen genieten van één of meerdere 

optredens (minimaal 35 stuks). Ook is er voor alle huiskamers een verzamel-cd aangeschaft. 

                                                

 

1 hebben toegang tot de digitale zorgomgeving 
2 Hebben daadwerkelijk gebruik gemaakt van de toegang tot de digitale zorgomgeving  
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Waardig verhuizen 

Het project Waardig verhuizen (van thuis naar verpleeghuis) 

dat tot doel heeft om deze verhuizing vorm te geven zoals de 

cliënt dat wil,  heeft de Anna Reynvaan Praktijkprijs 

gewonnen. Deze prijs gaat naar het beste verpleegkundige 

initiatief of project dat heeft geleid tot een meetbaar 

resultaat in de directe patiëntenzorg.  Eén van de resultaten is 

een handreiking voor de vormgeving van de verhuizing van de 

cliënt waarbij de individuele behoeftes van de cliënt en de 

mantelzorger het uitgangspunt zijn.  

 
Waardig afscheid nemen 

In locatie De Bieslandhof zijn twee familiekamers gerealiseerd in samenwerking met De Laatste Eer. 

In de familiekamers kunnen familie en vrienden in alle rust en in een vertrouwde omgeving afscheid 

nemen van hun overleden dierbare. 

 
Boven verwachting presteren 

In 2017 werd de ‘Boven Verwachting Prijs’ ,mogelijk gemaakt door het Klein Breteler fonds, voor het 

eerst uitgereikt. De prijs is bedoeld voor het realiseren van het idee dat het meest bijdraagt aan het 

verbeteren van de kwaliteit van leven van onze cliënten. Het Klein Breteler Fonds stelt hiervoor   

€ 10.000 beschikbaar. Er waren in totaal 19 inzendingen.  De Boven Verwachting Prijs 2017 ging 

naar het idee ‘Jezelf zijn met muziek’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is de bedoeling dat de Boven Verwachting Prijs elk jaar wordt uitgereikt. 

 

 

 

 
  

Jezelf zijn met muziek 

Vaak leven bewoners met dementie in een sociaal isolement en leven zij in de ‘mist’ van het 

verleden. Gebleken is dat muziekactiviteiten, nu al verzorgd door vrijwilligers, een positieve 

prikkel geven aan het gevoelsleven van deze bewoners. Het idee is om samen met 

familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers die de cliënten goed kennen zijn of haar muziek uit te 

zoeken in iTunes. Voor iedere bewoner wordt een eigen unieke iTunes bibliotheek ingericht die   

later op een iPod geplaatst kan worden. Daarmee kan het luisteren naar deze unieke 

persoonlijke muziekcollectie een structureel onderdeel van de dagbesteding van de bewoners 

worden. 

Cliënten, mantelzorgers, 

medewerkers en andere 

betrokkenen bij de zorg  

worden gestimuleerd om 

vooral dat te doen wat hij 

of zij vindt dat goed is: laat 

niet de regels leidend zijn. 
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In 2017 werden de volgende wensen van bewoners vervuld: 

 

• Een dag van warme herinneringen 

Eén bezoeker uitte de wens om in het bijzonder stil te staan bij het wegvallen van naasten 

en bezoekers van het OC. In 2017 vond een warme bijeenkomst plaatst waar gedichten 

werden voorgedragen en kaarsen zijn aangestoken voor de bezoekers die in 2016 zijn 

weggevallen.  

Het vervullen van deze wens heeft er toe geleidt dat elke twee weken twee weken een 

speciale religiegroep georganiseerd wordt in Ontmoetingscentrum Kornalijn. 

 

• Wensboom 

Wie binnenkomt in De Hooge Tuinen ziet de wensboom staan. De eerste contactpersonen 

van de bewoners hebben een kaartje met een wens van de bewoners opgehangen. Iedere 

maand, tijdens ‘de smulochtend’, worden er twee wenskaarten uit de boom gehaald. 

Waardoor uiteindelijk alle wensen in vervulling kunnen gaan. 

 

• Bedevaartreis naar Lourdes 

Een groep van 22 pelgrims,  bestaande uit bewoners van De Hooge Tuinen, De Kreek en 

Akkerleven, zorgvrijwilligers en geestelijk verzorger, beleefde een mooie bedevaart naar 

Lourdes. 

 

• Vervullen van wensen op Nationale Ouderendag 

In het kader van de Nationale Ouderendag 6 oktober organiseerde Pieter van Foreest i.s.m. 

de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging, Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker en 

senioren organisatie KBO & PCOB een feestelijke middag in Welzijnscentrum Keijzershof. 

Vooraf konden ouderen in Pijnacker-Nootdorp een wens opgeven. Van de meer dan 40 

wensen zijn er al ruim 35 in vervulling gaan. 

 

• Op de motor 

Een bewoner van Lindenhof, heeft onlangs een 

geweldige dag beleefd. Vroeger bezat haar man een 

motor en samen maakten ze graag mooie ritten. In een  

zijspan maakte zij een prachtige rit door Delftse Hout, 

Pijnacker en Delfgauw.  

 

 

• Muzikaal optreden door Flight to the Stones 

Een cliënt wilde de band ‘Flight to the Stones’ , coverband van The Rolling Stones,  één 

keer live zien optreden. Deze wens is in vervulling gegaan, waarbij de hele afdeling Delfswit 

van De Bieslandhof dit optreden heeft meegemaakt. 
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2.2. Wonen en welzijn 
De kern van de visie van Pieter van Foreest op wonen is dat wonen bij 

Pieter van Foreest wonen is in een omgeving waarin je je veilig en 

vertrouwd voelt. Een omgeving die “zo thuis als mogelijk” is.  

Bij de inrichting is het belangrijk uit te gaan van wat voor de bewoner 

belangrijk is en aan te sluiten bij zijn/haar gewoontes en behoeften. 

Om medewerkers te helpen de afdeling in te richten als de woning van 

bewoners, is het handboek Inrichting gemaakt. Dit handboek geeft tips 

en informatie waarmee de woonomgeving van bewoners met 

dementie aangenamer, veiliger en sfeervoller gemaakt kan worden. 

Bovendien geeft het handboek inzicht in de wijze waarop mensen met dementie de wereld om hen 

heen beleven. 

 

Dagbesteding 

Het verslagjaar was een jaar vol met mooie initiatieven om samen met onze cliënten de cliënten 

meer mogelijkheden te bieden voor een zinvolle dagbesteding. Een aantal van deze initiatieven 

volgen hieronder: 

• Tovertafels 

• Ervaren en herbeleven met behulp van de Qwiek Up3 

• Geheugenspellen op eigen niveau met spelcomputer 

• Kunstkracht 55+: Creatief met verf  

• Muziekproef Akkerleven 

• Kunstkracht 55+: Dansen 

• Memoryspel ‘Niet van gisteren’4 

• Contactmomenten met CDRL5 

• Familienet6  

• Kookclub Johannes Vermeer 

• Kunstkracht 55+: Dansen 

• Heel Pieter van Foreest bakt 

• Zwieren over het ijs 

• Optreden Willeke Alberti 

• Ouderwetse bingo 

• Beelden in de tuin 

• Producten maken om te verkopen 

• De zomer van Pieter van Foreest 

                                                

 

3 De Qwiek Up is een apparaat dat divers beeldmateriaal kan projecteren op muren en plafonds waardoor cliënten een 

boswandeling kunnen maken in de eigen slaapkamer met de bijpassende geluiden van vogels en voetstappen of een 
vakantie van vroeger herbeleven. 
4 dit bijzondere memoryspel is gebaseerd op herkenbare voorwerpen uit de afgelopen eeuw, allemaal voorwerpen 

gefotografeerd die in het bezit waren van bewoners uit diverse verzorgingshuizen. 
5 een nieuw interactief instrument (CRDL) om contact te maken met elkaar.  Dit gebeurt als je elkaar en het instrument 

aanraakt. De CRDL brengt 25 verschillende geluiden ten gehore. Het zijn herkenbare geluiden (geluiden uit o.a. de natuur, de 
stad, het huishouden en van muziekinstrumenten) die veranderen als je elkaar op verschillende manieren aanraakt. De 
CRDL kan zowel 1-op-1 als in een groep worden gebruikt. 
6 met behulp van ICT wordt een digitale omgeving c.q. digitaal netwerk gecreëerd waarbinnen cliënten en hun naasten foto’s, 

verhaaltjes en muziek kunnen delen. 
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• vakantieweek met allerlei leuke uitstapjes en overheerlijke hapjes. 

• ‘‘GreenScreen’7  

• Terug in de jaren 60, een week lang geheel in de flower power stijl.  

• Creatieve workshops, goochelaar, modeshows 

• Optreden van Power Flower  

• Japanse week 

• Drumgroep Yamato 

• Fuchsiade in Wateringen  

• Strandwandeling.   

• Cliënten als figuranten 

• Westlands Museum bezoek 

• Bezoek Druif in Monster. 

• Opstap met de huifkar 

• Cliënten breien voor het goede doel 

• Theater In Feite,  voorstelling “De Eeuw van uw leven”  

• Bazaar van De Kreek 

 
Welzijn  

Als onderdeel van MBO Psychogeriatrie specialisatie krijgen de deelnemers de opdracht om een 

product te ontwikkelen voor de afdeling, dat het welzijn van cliënten met dementie aantoonbaar 

vergroot.  Onder andere is dit jaar de activiteit ‘spelen met knuffels’ toegepast. Hierbij wordt door het 

aanbieden van prikkels aan cliënten het ‘dolen’ over de afdeling te voorkomen. Het ophangen van 

mandjes aan de balustrades in de gang leidt ertoe dat het dolen wordt vervangen door “spelen” met 

materialen. 
 

 

2.3. Veiligheid 
 

Gebouwen 

Voor alle locaties zijn continuïteitsplannen opgesteld. De desktop crisisoefeningen die zijn gehouden 

zijn input geweest voor de bijstelling van de continuïteitsplannen. De medewerkers van de locaties 

zijn bijgeschoold inzake brandveiligheid. 

 

Persoonsgegevens 

In het verslagjaar werd het beleidskader veilige verwerking persoonsgegevens geïmplementeerd. 

Dit beleidskader heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten en 

personeel, op de informatieveiligheid binnen de ICT systemen en de meldplicht datalekken. 

Daarnaast werd in 2017 de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

op 25 mei 2018 voorbereid. 

 

 

                                                

 

7 Projectie van een beeld op de muur, waardoor cliënten gefotografeerd konden worden op hun gewenst plek 
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Incidenten melden 

In 2017 werd de selectie voorbereid van een nieuw systeem ter ondersteuning van het melden van 

incidenten inzake cliënten en medewerkers, het monitoren en verbeteren naar aanleiding van de 

meldingen. Leveranciers zijn benaderd met het verzoek hun systemen te presenteren. 
 

Infectiepreventie 

Pieter van Foreest heeft een infectiepreventiecommissie . In 2017 heeft deze commissie: 

• het MRSA protocol intramuraal aangepast:  

• een protocol NORO virus voor behandelaren opgesteld,  

• het Legionella protocol in overleg met de arts-microbioloog van het Reinier de Graaf Gasthuis  

aangepast;  

• geadviseerd over de opslag van steriele materialen conform het protocol terzake en het 

voorbereiden van steekproefsgewijze controle in 2018,  

• een protocol opgesteld voor het handmatig reinigen van po’s en urinalen indien er geen 

pospoeler aanwezig is,  

• een start gemaakt met aanpassing van het algemene uitbraakprotocol, 

• geadviseerd over nut en noodzaak van het ( verplichte) gebruik van aftekenlijstjes na het 

reinigen van materialen en ruimten,  

• een voorstel gedaan om het aantal (tegen Hepatitis B) gevaccineerde medewerkers te vergroten 

c.q. te stimuleren dat medewerkers de vaccinatiecyclus afmaken,  . 

• geadviseerd over het vaccinatiebeleid voor medewerkers en cliënten inzake influenza,  

 

Griepvaccinatie medewerkers en vrijwilligers 

In 2017 hebben alle medewerkers (wel en niet in loondienst), vrijwilligers (die niet bij de huisarts 

gevaccineerd worden) en stagiaires de de griepvaccinatie aangeboden gekregen. 

 

 

2.3.1.  De veiligheidsthema’s  
 

IGJ meldingen incidenten en calamiteiten 

In 2017 heeft Pieter van Foreest 4 incidenten/calamiteiten bij IGJ gemeld. Belanghebbenden 

hebben drie meldingen gedaan bij IGJ. Op verzoek van IGJ heeft Pieter van Foreest onderzoek 

gedaan naar deze zeven meldingen waarvan calamiteitenrapportages zijn opgesteld ten behoeve 

van IGJ. 

Naar aanleiding van vijf rapportages oordeelde IGJ dat Pieter van Foreest de calamiteiten 

zorgvuldig heeft onderzocht en dat er voldoende verbetermaatregelen zijn getroffen. In één geval 

adviseert IGJ dat de verbetermaatregelen van Pieter van Foreest toetsbaar geformuleerd moeten 

worden zodat er toegezien kan worden op de borging.  

Op basis van dit oordeel heeft IGJ haar onderzoek naar vijf van de incidenten afgesloten. De 

beoordeling van de overige twee rapportages door IGJ loopt nog. 

 

Medicatieveiligheid   
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In het jaar 2017 heeft de Geneesmiddelencommissie tweemaal vergaderd waarbij de volgende 

werkinstructies zijn op-, bij- en vastgesteld zijn: werkinstructie opiaten retour, autonomie van cliënt 

t.a.v. medicatie,  werkinstructie medicatie niet op naam. 

 

De geneesmiddelencommissie heeft onderzoek gedaan naar een digitale toedieningslijst om de  

dubbele controle voor de toediening te vergemakkelijken en de beschikbaarheid van een actuele 

toedieningslijst te waarborgen. 

.  

Voor de verpleeghuislocaties is na een pilot vastgesteld dat de Farmed app een goede keus is.  

Om te achterhalen of Farmed ook geschikt is voor locaties waar de huisarts de medicatie voorschrijft 

is eind 2017 ook een pilot met Farmed in die locaties gestart. 

 

Er is een inventarisatie gedaan naar de plaats waar de spoedkoffers worden opgeborgen. In de 

meeste gevallen bleek de spoedkoffer in een afgesloten ruimte te staan. Daar waar dat niet het 

geval was is de locatie verzocht de spoedkoffer alsnog in een afgesloten ruimte te plaatsen. 

 

Op basis van het advies van de geneesmiddelencommissie om alle medewerkers jaarlijks te 

scholen inzake de medicatieveiligheid is scholingsmateriaal ontwikkeld. De HBO verpleegkundige 

nemen de scholing ter hand. 

 

Volgens de afspraken binnen Pieter van Foreest vindt 1x per jaar een medicatiereview bij elke cliënt 

plaats. De specialisten ouderengeneeskunde voeren deze reviews i.s.m. de apotheker.  In Tabel 3 

staan per locatie de percentages in het zorgdossier genoteerde medicatiereviews in 20178. De 

medicatiereviews worden gehouden, echter nog niet zodanig geregistreerd dat dit uit het systeem te 

halen is. Hierdoor zijn de in de tabel 3 opgenomen getallen en percentages niet betrouwbaar.  

 

 

Locatie Medicatie review 
In het zorgdossier genoteerd 

De Bieslandhof 73% 

Die Buytenweye 82% 

Singelhof 92% 

Sonnevanck 97% 

Stefanna  92% 

De Terwebloem 100% 

Weidevogelhof 81% 

Tabel 3 percentage gehouden medicatiereview in 2017 door de specialist ouderen geneeskunde met 
apotheker. 

  

                                                

 

8 Indien de huisarts de behandelaar is, is deze verantwoordelijk voor de medicatiereview van zijn 
patiënten. 
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Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) 

Pieter van Foreest heeft in het verslagjaar meldingen van incidenten van cliënten bijgehouden, 

geanalyseerd en verbeteringen doorgevoerd. Tabel 4 geeft de meest voorkomende meldingen 

incidenten cliënten; vallen, medicatie fouten en agressief gedrag) weer over de jaren 2015 t/m 2017 

en Figuur 1 geeft de trend weer. 

 

 

 

Het aantal valincidenten was in 2017 lager dan in 2015 en 2016, het totaal aantal medicatie 

incidenten licht is gestegen sinds 2016 en de trend voor agressie incidenten grillig is met in 2017 

een toename ten opzichte van 2016. 

Uit tabel 6 blijkt dat in het eerste en vierde kwartaal 2017 er meer incidenten gemeld zijn dan in het 

tweede en derde kwartaal. 

Tabel 5 aantal meldingen cliënten incidenten naar aard van het incident in verslagjaar 2017 

Aard van het incident Q1 2017 
aantal 

Q2 2017 
aantal 

Q3 2017 
aantal 

Q4 2017 
aantal 

 
Totaal 

Vallen 1021 691 764 936 3382 

Medicatie 636 547 587 720 2490 

Stoten, knellen, botsen 9 17 13 12 51 

Anders 46 34 39 58 177 

Agressief gedrag 125 91 131 216 563 

Verbranden 4 1 0 1 6 

Inname gevaarlijke stoffen 2 1 0 2 5 

Vermissing bewoner 7 9 9 4 29 

Eindtotaal 1850 1361 1543 1949 6703 

 

Tabel 4: overzicht meest voorkomende meldingen incidenten cliënten over 2015 t/m 2017 

Figuur 1: Trend meest voorkomende meldingen over 2015 t/m 2017 

Tabel 6 aantal meldingen incidenten naar aard van het incident in verslagjaar 2017 
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Figuur 2 toont aan dat  in de Thuiszorg en de Bieslandhof de meeste medicatie fouten gemeld zijn. 

Na correctie voor het aantal cliënten wordt duidelijk dat de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en 

Stefanna de meest medicatie incidenten gemeld hebben (Figuur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 Bijdrage locaties aan totaal aantal medicatiefouten gemeld in 2017 
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Wanneer je de medicatie incidenten opsplits naar aard van het incident krijg je volgende beeld te 

zien (Tabel 7). 

 

Aard van het medicatie incident 
Q1 
Aantal 

Q2 
Aantal 

Q3 
Aantal 

Q4 
Aantal 

vergeten door medewerker 266 257 274 317 

vergissing van medewerker 98 80 72 112 

cliënt weigert inname 19 24 33 51 

stond verkeerd op de medicijnlijst 7 4 7 10 
anders 124 97 68 114 
onbekend 32 20 27  
vergeten door cliënt   87 60 65 63 

niet op de hoogte van de juiste medicatie 3 5 4 7 

Eindtotaal 636 547 550 674 
Tabel 7 aantal medicijn incidenten naar aard van het incident in 2017 

Nadere analyse van de geregistreerde gegevens geeft het volgende beeld: 

 

Algemeen:  

• Het verschil in aantal tussen Q1 en Q 4 enerzijds en Q 2 en Q3 anderzijds is niet goed te 

verklaren; in de jaren 2014 en 1015 is dit onderscheid er niet geweest. 

• Medicatie, vallen en agressie vormen onverminderd het grootste aandeel van de incidenten. 

 
  

Figuur 3: Gemiddelde %medicatie incidenten t.o.v. het gemiddeld aantal cliënten per locatie in verslagjaar 2017 
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Medicatie incidenten: 

• Medicatie incidenten vinden  het meest in de ochtend plaats. Dit wordt verklaard door het feit dat  

de meeste medicatie in de ochtend wordt verstrekt.  

• Echter:  er is in de ochtend ook meer hectiek waardoor de kans op fouten groter is. Overwogen 

zou kunnen worden niet langere uit te gaan van 8.00u als voorkeurstijdstip voor verstrekking in 

de ochtend. 

• Er is geen positieve relatie tussen het gebruik van psychofarmaca en vallen; ‘er wordt juist meer 

gevallen zonder gebruik van psychofarmaca’.  

• Ongeveer in de helft van de gevallen is een medicatie-incident te wijten aan het niet toedienen 

door de medewerker. Dit is al in de afgelopen jaren al eerder geconstateerd.  

 

Valincidenten: 

• Het grootste deel van de meldingen incidenten cliënten heeft betrekking op valincidenten.  

• Valincidenten vinden over de hele dag verspreid plaats, ook in de nacht.  

• Valincidenten vinden regelmatig bij dezelfde cliënten plaats 

• Na een eerste valincident zonder grote gevolgen is de waarschijnlijkheid dat een cliënt 

nogmaals valt 50- 60%. Dit pleit er voor om valincidenten nader te analyseren om oorzaken te 

achterhalen en waar mogelijk herhaling te voorkomen. 

 

Agressie incidenten: 

• agressie incidenten vinden veelal plaats tussen 15.00 -21.00 uur;  

• er is een duidelijke stijging te zien in het aantal agressiemeldingen t.o.v. vorige jaren,  

• er geen duidelijk verband is tussen het gebruik van psychofarmaca en het optreden van 

agressie. 

 Acties n.a.v. medicatie incidenten: 

• Medicatie die niet toegediend is, neemt nog steeds het grootste deel in van de medicatie 

incidenten. In 2018 wordt een digitale app ingevoerd die moet bijdragen aan een vermindering 

van het aantal niet toegediende medicijnen..  

• Medicatieveiligheid wordt als verplichte scholing opgenomen in het scholingsprogramma van 

Pieter van Foreest. 

• Aan de vakgroep specialisten ouderengeneeskunde wordt voorgelegd of 8 uur ’s ochtends het 

tijdstip van voorkeur van medicatieverstrekking is.  

 

Acties n.a.v. valincidenten: 

• Geadviseerd is dat er moet meer aandacht komen voor multidisciplinaire valrisico analyses, niet 

alleen vóór de zorgplanbesprekingen maar vooral ook n.a.v. een incident 

• Geadviseerd is dat er meer aandacht besteed wordt aan veiligheid m.b.t. de mobiliteit in de 

nacht 

• Scholing/instructie in juiste til- en transfertechnieken i.c.m.  de invoering van een nieuw 

transferprotocol. 
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Acties n.a.v. agressiemeldingen: 

• Voorstellen agressie training op te nemen als verplichte scholing in de leerlijn voor alle 

zorgmedewerkers. 

• Voorstellen verpleegkundigen niveau 4 inzetten coach op het gebied van omgaan met agressie 

en hen betrekken bij de analyses van de lokale commissie Veilig Incidenten Melden. 

• De aandacht voor bewoners waarborgen door de inzet van gastvrouwen op de huiskamers in de 

middag en avond uit te breiden. 

 

Antipsychoticagebruik 

In het verslagjaar zijn de overzichten van het psychofarmacagebruik elk kwartaal besproken met de 

specialist ouderengeneeskunde. Daarbij geldt dat de specialist ouderengeneeskunde voortdurend 

beoordeelt of psychofarmaca nog nodig zijn en/ of de dosering verminderd kan worden. Binnen 

Pieter van Foreest ligt het aantal cliënten psychiatrische diagnose hoog. Wanneer deze diagnose 

gesteld is maakt het  gebruik van psychofarmaca onderdeel het medisch handelen. Tabel 6 geeft 

het aantal cliënten weer die in 2017 psychofarmaca gebruikten. In de kolom “%” staat het aantal 

cliënten dat psychofarmaca heeft gebruikt, afgezet tegen het aantal cliënten dat in dat kwartaal 

intramuraal verbleef bij Pieter van Foreest. In zowel het weergegeven aantal cliënten als het 

weergegeven percentage is geen onderscheidt gemaakt in diagnose of aanpassing in dosering. 

 

locatie Q1 
aantal 

 
%  

Q2 
aantal 

 
% 

Q3 
aantal 

 
% 

Q4 
aantal 

 
% 

Akkerleven 11 14% 16 19% 18 22% 15 18% 

De Bieslandhof 115 42% 105 41% 107 47% 108 48% 

Die Buytenweye 8 23% 9 26% 11 31% 17 46% 

De Hooge Tuinen 36 46% 28 34% 30 38% 34 43% 

De Kreek 75 44% 57 34% 77 47% 69 42% 

Singelhof 3 23% 5 42% 6 50% 6 46% 

Sonnevanck 20 53% 16 43% 23 62% 20 54% 

Stefanna 54 54% 28 33% 36 47% 53 65% 

De Terwebloem 25 81% 14 52% 20 74% 18 78% 

Veenhage 30 40% 25 36% 28 42% 17 26% 

Vlietzicht 9 36% 10 43% 13 65% 8 40% 

Weidevogelhof 19 10% 22 12% 30 17% 25 15% 

Tabel 8: Het gebruik van psychofarmaca onder cliënten per kwartaal in 2017 
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Antibioticagebruik 

De overzichten van het gebruik van antibiotica zijn in 2017 periodiek besproken met de specialist 

ouderengeneeskunde. In tTabel 9 staat het aantal cliënten dat antibiotica heeft gebruikt in 2017. De 

genoemde percentages zijn het aantal cliënten die antibiotica hebben gebruikt afgezet tegen het 

aantal cliënten dat in dat kwartaal intramuraal verbleef bij Pieter van Foreest.   

 

locatie Q1 
aantal 

 
%  

Q2 
aantal 

 
% 

Q3 
aantal 

 
% 

Q4 
aantal 

 
% 

Akkerleven 14 18% 13 15% 9 11% 13 16% 

De Bieslandhof 78 28% 94 37% 47 20% 81 36% 

Die Buytenweye 4 11% 9 26% 3 9% 7 19% 

De Hooge Tuinen 26 33% 31 37% 18 23% 18 23% 

De Kreek 44 26% 50 30% 36 22% 39 23% 

Singelhof 2 15% 4 33% 4 33% 2 15% 

Sonnevanck 9 24% 16 43% 7 19% 5 14% 

Stefanna 23 23% 36 42% 28 36% 23 28% 

De Terwebloem 12 39% 8 30% 7 26% 8 35% 

Veenhage 20 27% 18 26% 16 24% 21 32% 

Vlietzicht 5 20% 7 30% 7 35% 6 30% 

Weidevogelhof 17 9% 16 9% 18 10% 21 12% 

Tabel 9 Antibioticagebruik per kwartaal in 2017 

 

Risicosignalering en preventie op zorgproblemen 

Monitoring van huid(letsel), voedingstoestand, mondzorg, incontinentieletsel en depressie vindt bij 

alle cliënten twee keer per jaar op gestructureerde wijze plaats voorafgaand aan de multidisciplinaire 

bespreking (MDO). Om dit te kunnen monitoren wordt gebruikt gemaakt van de ‘profielvragenlijst’ 

risicosignalering’ in het zorgplan. Wanneer er een risico wordt gesignaleerd, maakt het systeem 

automatisch een ‘zorgprobleem’ aan, waarover afspraken voor interventies gemaakt kunnen worden 

en gerapporteerd kan worden. De rapportages worden besproken en de gemaakte afspraken  

worden geëvalueerd in het MDO.     
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Decubitus 

De hierboven beschreven werkwijze wordt ook gebruikt om decubitus te voorkomen. Tevens wordt 

er een decubitusprotocol gehanteerd, waarin omschreven staat hoe medewerkers dienen te 

handelen om decubitus te voorkomen. Bij de behandeling van decubitus zij gespecialiseerde 

wondverpleegkundigen betrokken.  

In Tabel 10  wordt per locatie het aantal cliënten met decubitus en het percentage van het aantal 

cliënten met decubitus t.o.v. het aantal cliënten dat in 2017 intramuraal verbleef bij Pieter van 

Foreest.   

 

locatie 2017 
aantal 

 
%  

Akkerleven 12 13% 

De Bieslandhof 72 20% 

Die Buytenweye 12 9% 

De Hooge Tuinen 15 15% 

Delfshove 4 6% 

Duinhof 1 6% 

De Kreek 53 23% 

Lindenhof 8 10% 

Opmaat 2 5% 

Singelhof 6 38% 

Sonnevanck 2 3% 

Stefanna 22 14% 

De Terwebloem 4 4% 

Triangel 10 12% 

Veenhage 26 16% 

Vlietzicht 1 3% 

Weidevogelhof 25 22% 

Tabel 10 Aantal cliënten met decubitus in 2017 
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Vrijheid beperkende maatregelen 

Pieter van Foreest past een vrijheid beperkende maatregel alleen toe als dit strikt noodzakelijk is en 

er geen alternatieven zijn. De  maatregel is zo min mogelijk vrijheidbeperkend,  moet in verhouding 

staan tot het gevaar dat ermee wordt afgewend en moet effectief zijn. 

Elk kwartaal evalueren de specialisten ouderengeneeskunde de VrijheidBeperkendeMaatregelen 

(VBM) op hun afdelingen.  Zij leggen het besluit om de maatregelen voort te zetten of te stoppen 

voorzien van een onderbouwing vast in het cliëntdossier. In dat kader evalueren de specialisten 

ouderengeneeskunde ook het gebruik van psychofarmaca op hun afdeling. Ook het besluit 

daaromtrent wordt vastgelegd in het cliëntdossier. Tot slot evalueren zij elke maand de 

inspectiemeldingen op hun afdelingen. 

In elk multidisciplinair overleg wordt het gebruik van VBM’s, inspectiemeldingen en gebruik van 

psychofarmaca geëvalueerd. 

Vijf procent van onze cliënten hadden de afgelopen 30 dagen een vrijheid beperkende maatregel. 

Tabel 11 bevat een weergave per locatie. 

 

locatie jun-17 
aantal 

 
%  

Akkerleven 1 1% 

De Bieslandhof 31 12% 

Die Buytenweye 2 2% 

De Hooge Tuinen 10 13% 

Delfshove 0 0% 

Duinhof 0 0% 

De Kreek 13 7% 

Lindenhof 0 0% 

Opmaat 1 3% 

Singelhof 0 0% 

Sonnevanck 0 0% 

Stefanna 13 13% 

De Terwebloem 0 0% 

Triangel 0 0% 

Veenhage 6 5% 

Vlietzicht 0 0% 

Weidevogelhof 3 3% 

Tabel 11 Aantal toegepaste vrijheid beperkende maatregelen over de afgelopen 30 dagen 

Ziekenhuisopnamen 

Pieter van Foreest heeft in 2017 de registratie van het aantal ziekenhuisopnamen in de dossiers 

voorbereid. De verwachting is dat in 2018 betrouwbare data uit de registratie beschikbaar komt. 
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2.4. Leiderschap, governance en management 
 
Strategisch plan 2018-2020 

Nadat Pieter van Foreest in voorgaande jaren de nieuwe visie op zorg presenteerde en de 

huisvestingstrategie herijkte, was de tijd rijp om, in 2017 uitgaande van een krachtige basis, de 

strategische doelen voor de periode 2018-2020 te bepalen. Daarbij is aangesloten bij onze visie, bij 

de aandacht voor kwaliteit van leven en het 

welbevinden voor onze cliënten en rekening 

houdend met de veranderende wereld om ons 

heen. Met het strategisch plan 2018 – 2020 

heeft Pieter van Foreest een herkenbare en 

stabiele koers gekozen die aansluit bij 

ontwikkelingen in de maatschappij en bij de 

verwachtingen binnen de organisatie. 

In het strategisch plan zijn zes speerpunten 

gekozen voor de periode 2018-2020: 

verbonden zijn met de buurt, vangnet tijdelijk 

verblijf, zorginnovatie/nieuwe 

technologieën/onderzoek, deskundige 

ondersteuning, toegankelijkheid en snelle 

informatie, vakmanschap en empowerment 

en leiderschap. 

 

Risicomanagement 

In het verslagjaar een risicoanalyse 

uitgevoerd waarbij de vijf grootste 

(strategische) risico’s zijn geïdentificeerd. Deze risico’s en de maatregelen om deze risico’s te 

beheersen zijn opgenomen in het jaarplan 2017 van Pieter van Foreest. De vijf belangrijkste risico 

zijn: 

• Resultaatgerichtheid en accountability 

In het verslagjaar is gestart met het beschrijven van de belangrijkste bedrijfsprocessen en is 

expliciet aandacht besteed aan de inrichting, invoering en borging van het eigenaarschap van 

die processen. In 2017 zijn in de kwartaalgesprekken het gerealiseerd resultaat, de actuele 

eindejaarsprognose en de (bij-) sturing besproken 

• De kwaliteit van het management in de veranderende context 

In 2017 is extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van het teammanagement van de divisie WZB 

middels het programma ‘Ik en mijn reis’. 

• Informatie niet voldoende beschikbaar en/of toegankelijk (ICT) 

In 2017 is de performance van de ICT toepassingen en infrastructuur van Pieter van Foreest 

doorgelicht door KPMG. Dit heeft geresulteerd in een roadmap met verbetermaatregelen. Deze 

roadmap strekt zich uit over meerdere jaren waarmee beoogd wordt de haalbaarheid in 

financiële zin maar ook in capaciteit en tijd te waarborgen. 
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• Liquiditeit en kostenbesparing  

In 2017 is er scherp gestuurd om te zorgen dat de uitgaven in lijn blijven met de inkomsten, dat 

de afgesproken productie wordt gerealiseerd en dat de exploitatie binnen de begroting 

plaatsvindt. Niet in de laatste plaats is er getracht het ziekteverzuim verder te reduceren omdat 

daarmee voldoende vast personeel beschikbaar is (en dure uitzendkrachten niet nodig zijn) Dat 

is ten dele gelukt: het verzuim van Pieter van Foreest ligt onder het branchegemiddelde, maar 

boven de interne doelstelling voor 2017. Wat betreft investeringen is er een strak en 

terughoudend beleid gevoerd, waarbij investeringen ten behoeve van veiligheid voor cliënten 

voorrang kregen. Plannen voor aanpassingen van huisvesting worden onderbouwd met een 

businesscase voor zowel de vastgoed- als de zorgexploitatie. 

 

Strategisch Huisvesting- en vastgoedplan 

In 2017 werd fase 1 van het strategisch huisvesting- en vastgoedplan afgerond. Nadat in 2016 

Sonnevanck en Stefanna zijn verbouwd, zodat daar zorg geboden kan worden aan cliënten met een 

zwaardere zorgvraag, is begin 2017 de zorgverlening in de locatie Abtswoude beëindigd. Aangezien 

Pieter van Foreest zich wenst te concentreren op haar kerntaak is het appartementencomplex de 

Gantelhof in mei 2017 verkocht aan de gemeente Westland. 

 

ICT governance 

In 2017 werd het de ICT governance van Pieter van Foreest beschreven en vastgesteld, 

 

Persoonsgegevens 

In het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming werd het beleid inzake de veilige 

verwerking van persoonsgegevens geactualiseerd, werd een verwerkingsregister voorbereid en 

vonden privacy impact assessments plaats. 

 

Raad van Toezicht 

In het verslagjaar vergaderde de raad van toezicht zes keer in aanwezigheid van de bestuurder . 

Vooruitlopend op het terugtreden van twee leden in maart, en rekening houdend met het statutair 

vastgelegde minimaal aantal leden van de raad, zijn drie nieuwe leden geworven. Mevrouw 

Vogelzang en de heer Hogendoorn traden in juli 2017 tot de raad toe. In december 2017 is besloten 

over de aanstelling van het derde lid, de heer P. Zevenbergen, per 15 januari 2018. 

 

Namens de raad van toezicht woonden mevrouw van Antwerpen, de heer Boon en de heer 

Hogendoorn de artikel 24 vergadering van de Ondernemingsraad bij. Tijdens deze vergadering werd 

de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. Op verzoek van de Centrale 

Cliëntenraad werd het overleg met hen verplaatst naar 2018. 

In september vond de eindevaluatie van de “oude” raad van toezicht plaats waarin werd 

teruggekeken op de uitvoering van de afspraken die gemaakt zijn tijdens de evaluatie in 2016. In 

december vond het jaarlijkse beoordelingsgesprek van de bestuurder plaats. 
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Cliëntenraad 

In 2017 hebben 9 geplande vergaderingen plaatsgevonden. Tevens hebben er drie extra 

bijeenkomsten plaatsgevonden in het kader van de ontwikkeling cliëntmedezeggenschap. 

In 2017 is een begin gemaakt met het thematisch bespreken van onderwerpen uit de strategienota. 

Als aftrap heeft de CCR tijdens een overlegvergadering een uur gesproken met de zorgdirectie over 

het strategische programmaonderdeel Verbinden in de Buurt en de rol van de cliëntmedezeggen-

schap daar in. 

 

Ondernemingsraad 

Pieter van Foreest heeft conform de Wet op de Ondernemingsraden een ondernemingsraad 

ingesteld. De huidige ondernemingsraad is gekozen in mei 2016 na algemene OR-verkiezingen. Om 

zoveel mogelijk te komen tot een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende onderdelen 

binnen de organisatie is dit gebeurd op basis van een kiesgroepenstelsel. Uitgaande van de Wet op 

de Ondernemingsraden ,en op basis van het aantal medewerkers, heeft de ondernemingsraad 17 

zetels. Eind 2017 waren er daarvan 2 vacant. 

De divisies Wonen Zorg Behandeling en Thuis beschikken over een divisiecommissie. Deze 

commissies overleggen met de directeuren over aangelegenheden en besluiten die de divisie 

betreffen en niet onder het advies- en instemmingsrecht van de OR vallen. De divisiecommissies 

adviseren de ondernemingsraad over de voorgenomen besluiten die aan de raad ter advies of 

instemming zijn voorgelegd. 

 

Verpleegkundige en Verzorgende AdviesRaad 

Pieter van Foreest beschikt over een verpleegkundige en verzorgende adviesraad 

In het verslagjaar overlegde de VVAR viermaal met de raad van bestuur. 

 

 

2.5.  Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 
 

Opleiden 

In het verslagjaar waren er 139 leerlingen met een dienstverband met Pieter van Foreest en  414 

stagiaires vanuit diverse ROC ’s en Hogescholen. In 2017 waren er drie assistenten in opleiding tot 

specialist ouderengeneeskunde en er waren twee psychologen in opleiding tot GZ psycholoog. 

In het kader van Zorgpact (Extra Strong) zijn zes Life Online Learning (LOL ) docenten bij Pieter van 

Foreest opgeleid.  

Eind 2017 hadden 75% van de zorgmedewerkers de verplichte opleidingen op het gebied van BHV 

en voorbehouden handelingen gevolgd. 

In 2017 hebben 30 teammanagers van de divisie WZB in 13 bijeenkomsten gewerkt aan de 

ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap. 

 

Pieter van Foreest heeft gekozen voor persoonsgericht werken en Dementia Care Mapping (DCM) 

om het welbevinden van cliënten te vergroten, onbegrepen gedrag en onrust te verminderen. Nadat 

in 2016 9 dementia care mappers zijn opgeleid, zijn in 2017 nog 5 nieuwe dementia care mappers 

opgeleid.  
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Werving 

• In 2017 vond werving en selectie plaats volgens de herziene processen. De selectie van een 

nieuwe applicatie ter ondersteuning van de werving en selectie werd voorbereid en 

geïmplementeerd.  

• Eind 2017 werd een recruiter aangesteld.  

• In september is de landelijke campagne Mooi Mensen Werk gestart. Eén van de thuiszorg 

collega’s is gevraagd om voor deze campagne te vloggen en doet dit met veel enthousiasme.  

• Er is een samenwerking gestart met Grow Work voor het vinden en binden van 

verpleegkundigen niveau 4 en 5. Het eerste jaar worden nieuwe medewerkers gedetacheerd en 

opgeleid via Grow Work. In het tweede jaar komen zij bij Pieter van Foreest in dienst. 

.  

Verzuim 

 
Tabel 12 Ziekteverzuim in % exclusief zwangerschapsverlof 
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Strategische personeelsplanning  

Onder begeleiding van PWC vond eind 2017 de eerste van een aantal bijeenkomst plaats die 

moeten leiden tot inzicht in de toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve behoeften aan bepaalde 

functies alsmede zicht op het beleid dat bijdraagt aan de realisatie van de kwantitatieve en 

kwalitatieve opgave. Dit traject wordt in 2018 vervolgd en naar verwachting in het tweede kwartaal 

van 2018 afgerond middels een rapportage. 

 

Onderstaande tabel geeft het aantal medewerkers per functiegroep weer op peildatum december 

2017. 

 

Functiegroep en niveau9 Aantal fte10 

(dec. 2017) 

aantal medewerkers11 

(dec 2017) 

administratief en management 62,4 80 

behandeling overige 5,8 12 

facilitair 144,4 287 

gastvrouw en -heer huiskamers 112,3 320 

leerling verpleegkundige niveau 4 19,9 25 

leerling verpleegkundige niveau 5 0,7 1 

leerling verzorgende niveau 2 1,6 3 

leerling verzorgende niveau 3 57,3 78 

psychosociaal 54 111 

(para)medisch 64,8 101 

stagiaire 49,0 66 

verpleegkundige (niveau 4) 39,7 74 

verpleegkundige (niveau 5) 12,8 16 

verzorgende (niveau 1) 41,1 166 

verzorgende (niveau 2) 212,5 473 

verzorgende (niveau 3) 448,6 775 

Totaal 1327,0 2588 

 

2.6 Gebruik van hulpbronnen 
 

ICT-toepassingen 

In 2017 zijn de performance van de ICT toepassingen en infrastructuur van Pieter van Foreest 

doorgelicht door KPMG. Dit heeft geresulteerd in een roadmap met verbetermaatregelen. Deze 

roadmap strekt zich uit over meerdere jaren waarmee beoogd wordt de haalbaarheid in financiële 

zin maar ook in capaciteit en tijd te waarborgen. 

                                                

 

9 Het specialistische team, die op afroep wordt ingezet is in deze tabel niet meegenomen. 
10 Aantal werkelijk ingezette FTE 
11 Aantal werkelijk ingezette medewerkers 
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Op het gebied van mobiele devices werd de ondersteuning van deze devices op afstand voorbereid. 

In het verslagjaar werd gestart met het realiseren van Wifi op alle locaties. Dit traject zal in 2018 

worden afgerond. 

 

Met regionale zorgpartners werd overlegd over en besloten tot de invoering van beveiligde email en 

berichtenservices. In regionaal verband vindt een nadere verkenning plaats van de haalbaarheid 

van de gezamenlijke aanstelling van een functionaris gegevensbescherming. 

 

Vegro-app 

Om het bestellen van hulpmiddelen nog makkelijker te maken kunnen onze medewerkers gebruik 

maken van de door Vegro ontwikkelde app waarmee je gemakkelijk een volledige bestelling 

kunt plaatsen zonder te hoeven bellen, te wachten en teruggebeld moeten worden. 

 
Onderzoek  

Pieter van Foreest heeft overeenkomsten met het universiteitsnetwerk voor de care sector Zuid 

Holland(UNC-ZH), Medical Delta living labs en de Delftse E-Health Academy.  

• Via UNC-ZH werd deelgenomen aan de volgende onderzoeken: o  

o QPID: onderzoek naar de invloed van paracetamol op onbegrepen gedrag  

o FIT-HIP: onderzoek naar de invloed van training op valangst  

o PACE: enquête onder nabestaanden met als doel richtlijnen voor goede levenseinde 

zorg te formuleren  

o SIGMA: het signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij 

verpleeghuiscliënten: de implementatie van de SIGMA set voor en met verzorging 

middels action research  

o Vitale tuin: onderzoek naar de invloed van een natuurlijke groene omgeving op de 

kwaliteit van leven van mensen met dementie. Stimuleringsprijs UNC-ZH  

• Via Consortium TU met Radboud en Motoforcelink werd deelgenomen aan; o ‘Move On’: het 

identificeren van voorspellende waarden vanuit verstoringen d.m.v. loopband testen.  

• Via Consortium TU, VU werd deelgenomen aan; 

o ‘4D EEG’: herstel na CVA in kaart brengen en revalidatie op maat vormgeven.  

• Via VU werd deelgenomen aan; 

o MOMANT: onderzoek naar ondersteuning mantelzorg door activiteiten thuis voor 

mensen met dementie.  

o Oog voor naasten (palliatieve zorg): afgestemde zorg in de palliatieve fase.  

• Via Erasmus universiteit (EUR) werd deelgenomen aan; o Handhygiëne onderzoek; 

onderzoek naar naleving handhygiëne protocol  

• Via Start up bedrijven werd deelgenomen aan: o MOMO Medical Onderzoek: pilot 

decubituspreventie d.m.v. sensoring  

• In 2017 werd via Medical Delta (living labs) de deelgenomen aan onderzoek/pilots inzake :  

o LEA robot: robot in de vorm van rollator Rose is inmiddels zover ontwikkeld dat ze 

klaar is om getest te worden in de praktijk. In 2018 zal deze test een vervolg krijgen 

binnen PvF. 

o Rose robot: robotarm in te zetten bij ADL  

• Via Haagse Hogeschool (HHs) werd deelgenomen aan diverse onderzoeken door studenten in 

verschillende opleidingsfasen  
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3. Leren en werken aan kwaliteit 
 

Binnen PvF maken we gebruik van vele mogelijkheden om van elkaar te leren en te werken aan 

kwaliteit. 

 

Hieronder volgen een aantal initiatieven die in 2017 plaats vonden. 

 

Verpleeghuis 2025 

Net als voorgaande jaren vond begin 2017 de startbijeenkomst met de cliëntenraden van Pieter van 

Foreest Het programma startte met de workshops waarbij kennis en inspiratie opgedaan kon 

worden over het verpleeghuis 2025, geldstromen en meer handen aan het bed. 

 

Procesverbetering 

Met behulp van een tijdelijk aangestelde projectleider werden in 2017 zeven zorgprocessengroepen 

en twee ondersteunende procesgroepen geïnitieerd: cliënt registraties, cliënt thuis, hulp bij 

huishouding, cliënt met kortdurend verblijf, cliënt met verblijf, eerstelijns behandeling, alarmering, 

professionele medewerkers, professionele organisatie. 

Elke procesgroep is verantwoordelijk voor de beschrijving en verbetering van gerelateerde 

processen 

 

Op weg naar 2020 

De strategische beleidsnota 2018-2020 Mensen Verbinden is tot stand gekomen door samen te 

werken. Inspirerende strategiebijeenkomsten, waar mensen vanuit verschillende posities voor kon 

inschrijven om met elkaar in gesprek te gaan, hebben dit gefaciliteerd. In gemengde groepen in 

gesprek met collega’s, cliënten, mantelzorgers, cliëntenraadsleden, VVAR leden, OR leden, externe 

belanghebbenden, samenwerkingspartners, management en Raad van Toezicht. Samen nadenken 

over Pieter van Foreest op weg naar 2020. Samen bepalen waarop Pieter van Foreest zich de 

komende 3 tot 5 jaar zou moeten focussen. De strategische speerpunten 2018-2020 zijn: verbinden 

in de buurt, vangnet tijdelijk verblijf, zorginnovatie, nieuwe technologie en onderzoek, 

toegankelijkheid en snelle informatie, vakmanschap, empowerment en leiderschap en deskundige 

ondersteuning. In het verslagjaar werd de vertaling van de strategie naar de praktijk voorbereid door 

het inrichten van een zestal programma’s die aansluiten op de bovenvermelde zes speerpunten. 

 

Inspiratie- en kaderbijeenkomst 

Een bijeenkomst voor managers, 

teammanagers en collega’s vanuit de gehele 

organisatie om samen te kijken waar we nu 

staan en hoe we samen aan de slag gaan 

met de strategische doelstellingen van Pieter 

van Foreest 2018-2020.  
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Samenwerkingsverband met Het Reinier de Graaf Gasthuis 

Het Reinier de Graaf ziekenhuis en zorgorganisatie Pieter van Foreest werken intensief samen om 

de zorg rond oudere patiënten te verbeteren. Hiertoe is in 2017 een vernieuwde 

Samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel om patiënten de juiste 

zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats te geven. In vervolg op deze 

samenwerkingsovereenkomst hebben Pieter van Foreest, het Reinier de Graaf ziekenhuis en 

zorgverzekeraar DSW de handen ineen geslagen. Patiënten die niet in het ziekenhuis hoeven te 

worden opgenomen, maar ook niet in staat zijn om thuis voor zichzelf te zorgen, worden met ingang 

van november 2017 vanuit de SEH direct doorverwezen naar een locatie van Pieter van Foreest.
 

VVAR Symposium 2017 

De VVAR heeft in 2017 het Symposium met als thema: ‘Samen Omdenken’. Denken in oplossingen 

en mogelijkheden. Wat kan ik zelf en hoe kunnen we dit samen doen? 

 

Inspiratiedag ‘Samen op weg naar vrijheid in de zorg 

Met mantelzorgers, collega’s, cliëntenraadsleden en ook ontwikkelaars van technische oplossingen 

werd gesproken over vrijheid. Waar staan we nu, wat weten we over vrijheid in de zorg en wat zijn 

de mogelijkheden om de cliënt te kennen en oplossingen op maat te bedenken? Er werd van 

gedachten gewisseld en gesproken over de opgedane ervaringen. 

 

Samenwerkingsovereenkomst met de GGZ 

Met GGZ Delfland werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten inzake gezamenlijke 

zorgdiensten, consultatie en verwijzing, kennisdeling. Door elkaars kennis en expertise te benutten 

willen GGZ Delfland en Pieter van Foreest de kwaliteit van leven voor deze kwetsbare doelgroep 

verbeteren. 

 

Beleidskader Kwaliteit en Veiligheid 

Dit beleidskader werd in het verslagjaar opgeleverd en beschrijft wat Pieter van Foreest verstaat 

onder: gastvrijheid en beleving, professionele kwaliteit, integrale veiligheid, proceskwaliteit, systeem-

kwaliteit. Ook het beleid ten aanzien van incidenten en audits wordt beschreven. Tot slot bevat het 

beleidskader een overzicht van de commissies die door de raad van bestuur zijn ingesteld. 

In 2017 werd besloten een Kwaliteitsberaad in te stellen dat bestaat uit: de eerste specialisten 

ouderengeneeskunde, twee deelnemers vanuit de VVAR en de directeuren van de zorgdivisies. 

Het Kwaliteitsberaad wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, komt elke zes 

weken bijéén en wordt ondersteund door een beleidsmedewerker van het bestuursbureau. Het 

Kwaliteitsberaad waarborgt de samenhang van de activiteiten en het beleid inzake kwaliteit- en 

veiligheid. 

 

Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 

In lijn met het kwaliteitskader verpleeghuiszorg werd in het verslagjaar, onder verantwoordelijkheid 

van de directeur WZB gewerkt aan een kwaliteitsplan verpleeghuiszorg. De kern van dit plan sluit in 

grote lijnen aan bij de inhoud van de paragrafen Klant & Markt, Kwaliteit & Veiligheid uit het jaarplan 

Pieter van Foreest. 
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Kwaliteitskeurmerken 

PREZO is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en 

Thuiszorg (VV&T) dat helpt te sturen op Verantwoorde zorg. Het is gebaseerd op de normen voor 

Verantwoorde zorg en het Kwaliteitskader en volgt dezelfde opbouw en structuur: domeinen, pijlers 

en voorwaarden. Centraal in PREZO (VV&T) staan de prestaties die medewerkers en de organisatie 

leveren aan de cliënt. Het gaat hierbij niet primair om randvoorwaarden (structuren en processen), 

zoals in een eerdere generatie kwaliteitssystemen, maar om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt 

(prestaties). Eind 2017 beschikte Pieter van Foreest over 15 Gouden PREZO Keurmerken en 3 

Zilveren PREZO Keurmerken. 

 

In het kader van Zorg voor Vrijheid heeft Pieter van Foreest de ambitie om een fixatievrije instelling 

te zijn en in dat kader drie sterren te verwerven van het gelijknamige keurmerk. Nadat in 2016 voor 

alle locaties de eerste ster werd verkregen, hebben 12 locaties in 2017 de tweede ster verworven. 

De verwachting is dat eind 2018 alle locaties aangemeld kunnen worden voor de externe audit voor 

drie sterren. 

In onderstaand Figuur 4 ziet u het overzicht van de kwaliteitskeurmerken 

 

 
Figuur 4 Overzicht kwaliteitskeurmerken 2017 
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Prestatie indicatoren 

Sinds een aantal jaren stuurt en monitort Pieter van Foreest de operationele resultaten met behulp 

van indicatoren. In 2017 waren er prestatie-indicatoren voor: kwaliteit, productie, kosten, verzuim, 

functioneringsgesprekken.  

Hieronder wordt de evaluatie van de prestatie indicatoren weergegeven (Tabel 13)  

 
Tabel 13 prestatie indicatoren 2017 
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4. Oordeel van cliënten over de zorg 

 
4.1. Het instrument 
Na het afschaffen van de CQ-index als verplicht meetinstrument is een eigen meetinstrument 

ontwikkeld voor intramurale cliënten, dat ter voorbereiding op de evaluatie van het zorgplan wordt 

afgenomen. Dit instrument wordt in combinatie met de scores op Zorgkaartnederland.nl gebruikt om 

cliëntwaardering te meten. 

 

4.2. De uitkomsten van de metingen 
In 2017 is gestart met het verzamelen van cliëntervaringen volgens eigen meetinstrument, Voor de 

woonlocaties zijn er nog onvoldoende resultaten om betrouwbare resultaten weer te geven. Voor de 

ontmoetingscentra is dit wel mogelijk. 
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4.3. Net Promotor Score/ Zorgkaart Nederland 
In de volgende figuren zin de resultaten op de aanbevelingsvraag van Zorgkaart Nederland 

weergegeven. 
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