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Inleiding en leeswijzer

In januari 2017 werd het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd. Het kwaliteitskader doet een oproep aan 
zorgorganisaties om de zorg en ondersteuning voor haar bewoners duurzaam te verbeteren door een cultuur na te streven van 
voortdurend leren en verbeteren. Dit is uitgewerkt in acht thema’s: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en welzijn,
Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit, Leiderschap, governance en management, Personeelssamenstelling (voldoende 
en bekwaam personeel), Gebruik van hulpbronnen en Gebruik van informatie. 

In het kwaliteitsverslag van 2020 beschrijven we, hoe we met elkaar de ondersteuning van onze bewoners vormgeven en welke 
ontwikkeling we hebben doorgemaakt in dit jaar. We doen dit vanuit de systematiek van een jaarlijks kwaliteitsplan en 
daaropvolgend een kwaliteitsverslag. Met elkaar hebben we heel hard gewerkt om het welzijn van onze bewoners te 
verbeteren en ons personeel te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit kwaliteitsverslag helpt om daarover het gesprek te 
voeren met onze interne en externe stakeholders. Daarnaast functioneert het ook als ijkpunt om het verbeteren van de 
dienstverlening verder vorm te geven (PDCA-cyclus). Want onze zorg is nooit ‘af’. 

Omwille van de leesbaarheid en toekomstige vergelijkbaarheid tussen onderlinge verslagjaren, is het kwaliteitsverslag 
opgesteld aan de hand van de handreiking en thematische indeling zoals deze in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat 
beschreven. 

Ingrid Kraaijenoord,
Sectormanager Wonen met Zorg



5

Onze ontwikkelpunten:
• Stimuleren zelfstandigheid en behouden eigen regie van de bewoners
• Integraal zorgleefplan
• Meer ruimte voor maatwerk
• Medewerkers op alle niveaus verder laten ontwikkelen in het methodisch werken van het zorgleefplan
• Verwachtingsmanagement

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Doel

1) Zorgverleners gaan uit van de eigen mogelijkheden van de bewoners

Reflectie Bijlagen

In 2020 is op verzoek van de medewerkers het zorgleefplan verbeterd. We zijn aan de slag gegaan met de visie op positieve 
gezondheid van Machteld Huber. De 4 domeinen in de zorgplannen zijn omgezet naar de 6 dimensies op gezondheid. 
Daarnaast is de ADL-kaart geïmplementeerd. De ADL-kaart geeft alleen een overzicht van de hulpvraag.

6 dimensies op gezondheid

Doel

2) Elke bewoner ervaart individueel maatwerk (als unieke persoon gezien worden)

Reflectie Bijlagen

We zijn gestart met integrale zorg, wat inhoudt dat onze medewerkers zich meer richten op het algehele welbevinden 
zonder de zorgvraag uit het oog te verliezen. De nadruk ligt daarbij op een aanbod van geïntegreerd zorg en diensten, 
waarbij wij werken vanuit een holistische mensvisie en uitgaan van de mogelijkheden van de bewoner.

Visie Zinvolle dagbesteding
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Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Doel

3) De bewoners, familie en mantelzorgers zijn bekend met de mogelijkheden van de organisatie

Reflectie Bijlagen

Vanwege COVID-19 is er onvoldoende tijd en ruimte geweest om aandacht te besteden aan dit onderwerp. In het 
afgelopen jaar is er wel veel communicatie geweest met bewoners en mantelzorgers om over coronamaatregelen zoals de 
bezoekersregeling en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te informeren.

Bezoekersprotocol COVID-19
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Wonen en Welzijn

Onze ontwikkelpunten:
• Het sterker betrekken van naasten
• Het huidige woonconcept van de somatische afdelingen biedt minder mogelijkheden voor sociale ontmoetingen
• Inzet vrijwilligers zijn beter afgestemd op wensen van bewoners
• Implementatie palliatief zorgpad

Doel

1) Al onze medewerkers zijn toegerust om naasten meer te betrekken bij de zorg en wonen op de locaties

Reflectie Bijlagen

In 2020 hebben we Samen betrokken gesprekken gehouden op locatie Het Gebouw. Op deze manier is aandacht besteed 
aan het betrekken van familie en naasten en het managen van verwachtingen naar elkaar. Deze gesprekken worden in 2021 
geëvalueerd en verder geïmplementeerd.

Samen betrokken gesprekken

Doel

2) We leveren vraaggericht activiteitenaanbod en springen in op individuele behoeften van bewoners

Reflectie Bijlagen

Vanwege de beperkte mogelijkheden door COVID-19 hebben we de activiteiten vooral afgestemd op de individuele 
behoeften van de bewoners.
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Wonen en Welzijn

Doel

3) Het restaurant en de voedingsdiensten zijn geïntegreerd in ons zorg- en welzijnsaanbod

Reflectie Bijlagen

We zijn gestart met huiskamers op de somatische afdelingen van locatie Lorentzhof. Dit wordt verder ontwikkeld in een 
andere vorm in 2021.

Doel

4) Vrijwilligers worden vaker ingezet om in te gaan op individuele wensen van bewoners

Reflectie Bijlagen

Vanaf maart 2020 zijn vrijwilligers vanwege COVID-19 niet ingezet.

Doel

5) Onze bewoners ontvangen in hun laatste levensfase de begeleiding die zij nodig hebben

Reflectie Bijlagen

De werkgroep Palliatieve zorg blijft kennis verspreiden onder de medewerkers en aandacht besteden aan gesprekken. In 
2021 volgen alle medewerkers een scholing palliatieve zorg en palliatieve zorg wordt een onderdeel van het ECD.
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Veiligheid

Onze ontwikkelpunten:
• Wet zorg en dwang
• Risicodenken in de uitvoering van zorg
• Monitoren van kwaliteitsgegevens
• De BHV-organisatie beter vormgeven

Doel

1) Wet zorg en dwang geïmplementeerd

Reflectie Bijlagen

In 2020 is de Wet zorg en dwang geïmplementeerd. Vanwege COVID-19 kon de scholing niet doorgaan en zijn er filmpjes 
gemaakt om de medewerkers op de hoogte te brengen. Ook bewoners en hun naasten zijn geïnformeerd over de Wzd. 
Vanwege de complexiteit van de wet wordt in 2021 een vervolgscholing aangeboden aan de medewerkers.

Beleidsplan Wzd
Onvrijwillige zorg in 2020

Doel

2) Indicatoren over de basisveiligheid aangeleverd bij Zorginstituut Nederland

Reflectie Bijlagen

De jaarlijkse indicatoren omtrent de kwaliteit van zorg zijn aangeleverd aan het Openbare Databestand van Zorginstituut 
Nederland. Een van de keuze-indicatoren is voor ons decubitus. Eind 2020 is een wondteam samengesteld met 
aandachtsvelders wondzorg van alle locaties om op deze wijze de kwaliteit van de steeds complexer wordende wondzorg te 
waarborgen.

Decubitus
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Veiligheid

Doel

3) Risico’s in de zorgverlening zijn in beeld en acties daarop worden uitgevoerd

Reflectie Bijlagen

We hebben in het najaar van 2019 een RI&E uitgevoerd en een plan van aanpak geformuleerd bij de bevindingen. De 
uitvoering daarvan is deels in 2020 opgepakt en loopt deels door in 2021 en verder.
We hebben in 2020 de tertiaalrapportages verrijkt met analyse van de kwaliteitsaspecten. Het organiseren van de 
automatisering van kwaliteitsinformatie is een actiepunt voor 2021.
Ten aanzien van brandveiligheid sluiten we aan op het gemeentelijke project 'De Leidse zorg brandveilig'. Dit project is 
vanwege corona uitgesteld naar 2021.

MIC rapportage

Doel

4) Een functionerende BHV-organisatie

Reflectie Bijlagen

In 2020 is geconcludeerd dat er een externe scan nodig is op de BHV organisatie. In 2021 worden de bevindingen 
geïmplementeerd binnen de organisatie.
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Leren en verbeteren van kwaliteit

Onze ontwikkelpunten:
• Structurele organisatie van meelopen/kijkje in de keuken op andere locaties
• (Zorg)processen vanuit geïntegreerde visie op zorg
• Meer bevorderen van bestaande kennis delen binnen organisatie

Doel

1) Inzicht krijgen in hoeverre we voldoen aan het kwaliteitskader

Reflectie Bijlagen

In 2020 zijn een aantal zaken gestagneerd vanwege COVID-19. Waardigheid en trots op alle locaties is uitgesteld naar 2021. 
We willen een objectieve blik naar onze diensten laten kijken, zodat verdere verbeteringen inzichtelijk worden.

Doel

2) Versterken lerend vermogen en perspectiefverbreding

Reflectie Bijlagen

De kennisweek waarin verschillende grote thema’s (Wzd, palliatieve zorg, ECD) aan bod zouden komen kon niet doorgaan. 
In 2020 is naar voren gekomen dat er op een aantal thema’s jaarlijks scholing nodig is. In 2021 wordt hiermee gestart.
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Leren en verbeteren van kwaliteit

Doel

3) (Zorg)processen vanuit geïntegreerde visie op zorg

Reflectie Bijlagen

In 2020 hebben we een begin gemaakt aan het aanpassen van de (zorg)processen om deze vanuit een geïntegreerde visie 
op zorg te beschreven. Vanwege COVID-19 is het herzien van de processen nog niet afgerond. In 2021 wordt dit verder 
opgepakt. 

Filmpjes ECD

Doel

4) Al onze zorgmedewerkers werken methodisch vanuit het zorgleefplan

Reflectie Bijlagen

In 2021 gaan alle medewerkers de trainingen Methodisch werken en Rapporteren volgen. Door de versteviging van het 
methodisch werken middels het zorgleefplan in het ECD wordt de kwaliteit van zorg verhoogd.

Training Methodisch werk en Rapporteren
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Leiderschap, governance en management

Onze ontwikkelpunten:
• Visie, missie en kernwaarden doorleven in alle delen van de organisatie
• Verdere versterking initiatief door medezeggenschapsorganen
• Ontwikkeling naar meer verantwoordelijke teams

Doel

1) Continue aandacht voor waardegedreven werken

Reflectie Bijlagen

In 2020 heeft er veelvuldig communicatie over de kernwaarden en visie van Libertas Leiden plaatsgevonden. Duurzaamheid 
was een van de speerpunten voor 2020. In 2021 maken we duurzaamheid een terugkerend thema in ons gehele aanbod.

Praatplaat

Doel

2) Vergroten inbreng vanuit perspectief bewoners en verpleegkundigen/verzorgenden

Reflectie Bijlagen

In 2020 hebben we een nieuw medezeggenschapsreglement opgesteld in samenspraak met de Cliëntenraad (CR) en op 
basis van de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Voor 2021 staat versterking van de inspraak op de 
agenda. Uitgangspunt blijft dat we het gesprek over zorg- en dienstverlening op de juiste plek voeren, dichtbij de teams.

We hebben de Verpleegkundigen en Verzorgenden Adviesraad (VVAR) na de eerste coronagolf laten aansluiten bij het 
crisisteam met een afgevaardigde. De VVAR en CR hebben een Visie op zorg opgesteld en geadviseerd op verschillende 
thema's rondom de zorgverlening.
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Leiderschap, governance en management

Doel

3) Het realiseren van kleinschalige en meer verantwoordelijke teams

Reflectie Bijlagen

In 2020 zijn een aantal zaken gestagneerd vanwege COVID-19. Het projectplan organisatieontwikkeling, onderzoek positief 
belonen en budgetten geven per team is daardoor niet opgepakt.

Doel

4) Een professionele, collegiale werksfeer binnen de sector Wonen met Zorg

Reflectie Bijlagen

Vanuit het MTO kwam naar voren dat medewerkers graag getraind willen worden in feedback geven en mee willen denken 
bij organisatieontwikkelingen. In 2021 gaan we ons verder ontwikkelen tot meer betrokken, professionele en 
verantwoordelijke teams. We volgen een programma om op een respectvolle (professionele) manier met elkaar om te 
gaan.

Doel

5) Ziekteverzuim binnen de sector is gelijk of lager dan 6%

Reflectie Bijlagen

Een hoog ziekteverzuim is al jaren een probleem. Ook in 2020 is het verzuim niet sterk genoeg gedaald. In 2020 is daarom 
samen met HR een inzetbaarheidsmodel ontwikkeld. Deze implementeren we in 2021. We organiseren een bijeenkomst 
voor alle medewerkers om dit model onder de aandacht te brengen.
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Personeelssamenstelling

Onze ontwikkelpunten:
• Niet alle medewerkers zijn toegerust op de complexer wordende zorg de komende jaren
• Continuïteit inzetbaarheid verpleegkundigen
• Meer specialistische verpleegkundigen

Doel

1) Goede kwantitatieve en kwalitatieve personeelsmix om goede zorg te kunnen verlenen

Reflectie Bijlagen

In 2020 hebben we formatiemodellen ingezet. Vanwege COVID-19 is daar wel van afgeweken bijvoorbeeld bij het opzetten 
van een cohortafdeling. Verder zijn we gestart met een efficiëntere planning voor PNIL en de flexpool.

Doel

2) Medewerkers zijn toegerust om vanuit hun functie bij te dragen aan zo goed mogelijke zorg- en dienstverlening

Reflectie Bijlagen

We zijn bezig geweest met het ontwikkelen van moreel beraad voor de medewerkers met onderwerpen die dichtbij hen 
staan. Daarnaast is gestart met het positioneren van de locatieverpleegkundigen.
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Personeelssamenstelling

Doel

3) Een aantrekkelijke werkgever blijven

Reflectie Bijlagen

In 2020 kwam naar voren dat teammanagers door de grootte van de teams niet altijd de aandacht kunnen bieden die de 
medewerkers en managers wenselijk vinden. COVID-19 zorgde voor veel uitdagingen rondom de continuïteit van zorg. Er is 
veel gecommuniceerd met de medewerkers over de ontwikkelingen en daarnaast is psychische ondersteuning aangeboden 
in de moeilijke tijden. In 2021 bekijken we welke acties we moeten uitzetten om deze thema’s te verbeteren.

Doel

4) Medewerkers ervaren eigenaarschap in hun ontwikkeling

Reflectie Bijlagen

Vanuit het MTO kwam naar voren dat medewerkers zich verder (horizontaal en verticaal) willen ontwikkelen. In 2021 
besteden we meer tijd en aandacht voor begeleiding op de werkvloer van een ervaren collega.
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Gebruik van hulpbronnen

Onze ontwikkelpunten:
• Vermeerderen inzet e-health
• BHV-organisatie kan beter vormgegeven worden (met duidelijke rollen)
• Verbeteren van digitale vaardigheden van de medewerkers
• Standaardisering oplevering appartementen
• De werk- en leefomstandigheden van de locaties optimaliseren

Doel

1) De kansen en mogelijkheden van e-health en andere digitale innovaties benutten ten dienste van goede zorg

Reflectie Bijlagen

Vanwege COVID-19 is er onvoldoende tijd en ruimte geweest om aandacht te besteden aan dit doel. Bprocare is weliswaar 
geïmplementeerd en er zijn structuren voor digitale overleggen (super users) opgestart. Daarnaast heeft de crisis het 
gebruik van digitaal overleggen versneld.

Doel

2) Alle medewerkers voelen zich comfortabel met de ICT-hulpmiddelen die ze moeten gebruiken in hun werk

Reflectie Bijlagen

In 2020 is de verplichte scholing rondom ICT en e-health niet doorgegaan vanwege COVID-19. Ook is er geen mogelijkheid 
geweest tot het bijwonen van een spreekuur of coaching on the job. Voor 2021 worden deze scholing en spreekuren 
opnieuw ingepland.
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Gebruik van hulpbronnen

Doel

3) Uniformiteit oplevering appartementen

Reflectie Bijlagen

In 2020 is een begin gemaakt aan het herijken van de werkinstructie en bijbehorende documenten voor het opleveren van 
appartementen. In 2021 wordt dit afgerond.

Doel

4) Gebouwen zijn bestand tegen alle weersomstandigheden

Reflectie Bijlagen

Klimaatbeheersing op alle locaties vraagt ook in 2021 nog onze aandacht.
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Gebruik van informatie

Onze ontwikkelpunten:
• Verbeteren van informatie gericht op mantelzorgers en hun ondersteuningsmogelijkheden
• Analysemogelijkheden kwaliteitsgegevens

Doel

1) Alle mantelzorgers kunnen kennis nemen van voor hun relevante informatie en op henzelf gerichte ondersteuningsmogelijkheden

Reflectie Bijlagen

Steeds meer mantelzorgers maken gebruik van het ECD (Caren Zorgt). Dit wordt verder gestimuleerd in 2021. Het 
voorgenomen mantelzorgtevredenheidsonderzoek is nog niet uitgezet, maar verplaatst naar 2021. Door de ontwikkelingen 
rondom COVID-19 is er veel gecommuniceerd met mantelzorgers. We hebben daarom de wekelijkse nieuwsbrief 
aangepast. In 2021 zal er naar een totaal nieuw format gekeken worden in samenwerking met de afdeling communicatie.

Doel

2) Medewerkers hebben inzicht in voor hun relevante stuurinformatie

Reflectie Bijlagen

Medewerkers willen dat voor hun relevante stuurinformatie inzichtelijk is. Het genereren van managementgegevens uit
verschillende systemen blijkt complexer en het gewenste resultaat voor 2020 is niet bereikt. In 2021 krijgt dit een vervolg.
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Bijlagen

Bron: Scienta

Praatplaat
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Visie Zinvolle dagbesteding

Bron: Scienta



22

Onvrijwillige zorg in 2020

De Wet Zorg en Dwang (Wzd) definieert onvrijwillige zorg als zorg die valt onder een van de negen in de Wzd beschreven 
categorieën en waartegen de zorgvrager met een psychogeriatrische aandoening of (indien van toepassing) zijn/haar wettelijk 
vertegenwoordiger zich verzet.

Omdat de administratieve omzetting van vrijheidsbeperkende maatregelen naar onvrijwillige zorg vertraging opliep, 
voornamelijk vanwege Covid-19, wordt in deze analyse de term vrijheidsbeperkende maatregelen nog gehanteerd. Bovendien 
dient de analyse volgens de Regeling Wzd betrekking te hebben op onvrijwillige zorg waarbij daadwerkelijk sprake is van verzet. 
In 2020 was dat nog niet verwerkt in het ECD. Wel kan op basis van gegevens van het eerste kwartaal van 2021 gemeld worden 
dat verzet nauwelijks voorkomt: het betreft om zo'n 5% van de zorgvragers met een psychogeriatrische aandoening.

Libertas Leiden heeft drie Wzd-geregistreerde accommodaties waar zorgvragers met een psychogeriatrische aandoening op een 
gesloten afdeling wonen: Rijn en Vliet, Lorentzhof en Het Gebouw. Hier is plaats voor respectievelijk 20, 40 en 21 zorgvragers 
met een PG-indicatie. Libertas Leiden past bij bewoners die valgevaarlijk zijn beweegsensoren toe. Dit voorkomt tevens zo veel 
mogelijk het gebruik van bedhekken. Het voorschrijven van psychofarmaca is in 2020 acht keer geregistreerd. Zeven van die 
registraties kwamen voor rekening van één accommodatie omdat ten gevolge van tijdelijke cohortverpleging aldaar besloten is 
om bij sommige bewoners psychofarmaca toe te passen. Wanneer hiervoor wordt gecorrigeerd en er rekening wordt gehouden 
met verschillen in bewonersaantal en zzp-casemix in andere accommodaties, dan is er geen noemenswaardig verschil met 
andere accommodaties.

Samengevat kan gezegd worden dat ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen zoals het gebruik van bedhekken en 
psychofarmaca binnen Libertas Leiden allerminst gebruikelijke interventies zijn. Er moet echter opgemerkt worden dat er bij alle 
zorgvragers met een PG-indicatie sprake is van beperking van de bewegingsvrijheid, namelijk verblijf op gesloten afdeling. Het 
gaat dan vrijwel altijd om een CIZ-indicatie. Een aandachtspunt is de registratiediscipline. Deze verschilde in 2020 tussen de 
accommodaties maar in de loop van 2020 is hier aandacht voor geweest. De registraties in 2021 zullen dan ook eenduidiger zijn
over alle accommodaties.

Deze analyse is tot stand gekomen door bespreking van de ingezette vrijheidsbeperkende maatregelen met de 
locatieverpleegkundigen (HBO) van de betreffende accommodaties.
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Training Methodisch werken & Training Rapporteren

Bron: Training Methodisch werken & Training Rapporteren



24

6 dimensies op gezondheid

Bron: Presentatie werkgroep ECD
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Bezoekersprotocol COVID-19

Bron: Bezoekersprotocol WmZ mei
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Beleidsplan Wzd

Bron: Beleidsplan Wzd Libertas Leiden
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Filmpjes ECD

Bron: Filmpje ECD deel 3 (Scienta)
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Decubitus

Bron: Rapportage ONS

Aantal cliënten decubitus cat. 2 of hoger 2020 t.o.v. 2019 Totaal aantal cliënten 2020 t.o.v. 2019

Parelvissers 3 (1) 41 (39)

Het Gebouw 1 (1) 21 (20)

Lorentzhof 7 (6) 74 (74)

Rijn en Vliet 7 (4) 69 (61)
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Rapportage MIC

Bron: Kwartaalrapportage Q1 MIC

Medicatie

(niet 

ingenomen

)

Het gebouw KSW 21 21 18 13 2 2 1 1

Parelvissers Som 42 42 24 14 12 4 15 1 1 1 1

Rijn en Vliet PG 21 21 15 10 4 1 5 1 1

Rijn en Vliet Som 58 58 22 17 25 8 26 3 2

Lorentzhof PG 39 39 29 21 2 1 3 1 1 6 5

Lorentzhof Som 21 21 16 12 4 1 5

 Totaal 1e kwartaal 202 0 202 124 87 49 15 56 2 2 12 10

2e Kwartaal 2019 266 2 264 144 91 69 25 70 9 5 19 13

3e Kwartaal 2019 236 2 234 112 87 70 24 72 13 8 17 11

4e Kwartaal 2019 274 1 273 139 99 64 30 68 11 7 31 13

1e Kwartaal 2020 202 202 124 87 49 15 56 2 2 12 10

Totaal 2020 202 0 202 124 87 49 15 56 2 2 12 10

Medicatie 

(niet 

gegeven)

Cliënten

Anders 

Cliënten

Agressief 

gedrag 

Cliënten

TOTAAL 

meldingen

Bijna 

incident 

Incident Vallen 

Cliënten

Aantallen incidenten in Q1 2020

SECTOR WONEN MET ZORG 
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Samen betrokken gesprekken

Bron: Denkbeeld – oktober 2018


