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1 Profiel Valkenhof 
 
Valkenhof is een professionele zorgorganisatie met het hart op de juiste plek. Of het 
nu bij mensen thuis is of bij ons in huis: onze medewerkers staan 24 uur per dag, 7 
dagen per week voor cliënten klaar. Om goede zorg te leveren, op een gastvrije, 
gemoedelijke, typisch Brabantse wijze. ‘Zorg met ’n zachte g’ noemen we dat (onze 
missie) en daarnaast ‘Kwaliteit met ’n harde k’. 
 
Men kan bij ons terecht voor verpleging, verzorging, thuiszorg, huishoudelijke zorg, 
dagopvang, revalidatie, hospicezorg op vijf locaties in de regio Valkenswaard en 
Heeze-Leende. Ook bieden we onder de naam Gezondheidscentrum Valkenhof 
behandeling en begeleiding op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, 
logopedie, neuromusculaire triggerpointtherapie, psychologie, maatschappelijk werk 
en behandeling door specialisten ouderengeneeskunde.  
 
Daarnaast draagt Valkenhof bij aan het verhogen van het welzijn van ouderen in de 
regio, zowel voor bewoners als omwonenden van onze locaties. We bieden een 
groot scala aan activiteiten op sociaal-cultureel gebied, zoals zang-, schilder- en 
kooklessen. Vanuit ons culinair centrum verzorgen we maaltijden voor onze eigen 
grand cafés, eetpunten in de regio en tafeltje-dekje bij de mensen thuis. 
 
Valkenhof wil met dit plan haar belanghebbenden, zoals cliënten, 
samenwerkingsrelaties, toezichthouders en andere betrokkenen inzicht geven in de 
wijze waarop zij de zorg- en dienstverlening aan haar cliënten realiseert. Valkenhof 
vindt het van groot belang om de corporate governance goed vorm te geven en 
streeft naar doelmatig en goed bestuur en toezicht. 

1.1 Zorgvisie 
 
Onze visie is: Compleet in zorg, bij u thuis of bij ons. 
 
Iedereen wil graag zo lang mogelijk grip houden op het eigen leven en zelfstandig 
keuzes maken. Soms is er echter (tijdelijk) ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld bij 
ziekte, na een operatie of wanneer iemand lijdt aan een chronische aandoening. 
Iedereen kan in alle gevallen een beroep doen op onze zorg. Wij kijken samen met 
de cliënt en zijn netwerk naar de beste oplossing. Daarbij denken we altijd in 
mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Valkenhof is compleet in haar 
zorgaanbod en onze zorg is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. 

1.2 Kernwaarden 
 
Medewerkers van Valkenhof handelen 
vanuit dezelfde kernwaarden: 
Gepassioneerd, Respectvol, Betrouwbaar, 
Vakmanschap en Ondernemend. Deze 
kernwaarden binden ons en maken onze 
organisatie tot wat ze is. 

 
Gepassioneerd 
We kennen en nemen onze verantwoordelijkheid in het gezamenlijk proces. We zijn 
open, enthousiast en flexibel en we voelen ons verantwoordelijk voor elkaar. Maar al 
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met al handelen we vanuit bevlogenheid; vanuit passie voor onze cliënt en ons vak. 
 
Respectvol 
We communiceren duidelijk en komen afspraken na. We stellen ons open en 
uitnodigend op, we nemen u serieus en gaan uit van uw mogelijkheden in plaats van 
onmogelijkheden. Want we houden rekening met uw eigen identiteit en behoefte aan 
zingeving. 
 
Betrouwbaar 
We zijn eerlijk en komen onze afspraken na. Daarbij streven wij naar een maximale 
tevredenheid van u als cliënt. 
 
Vakmanschap 
Bij vakmanschap denken we gelijk aan de combinatie meesterschap. We werken op 
professionele wijze in een voor u veilige omgeving, vanuit een diepere betekenis dan 
alleen kennis en inhoud. 
 
Ondernemend 
We zijn begaan met u als cliënt, de organisatie en onze omgeving. We werken 
volgens de state of the art en willen dat graag onder uw aandacht brengen. Daarom 
zijn wij proactief en werken wij vanuit zelfstandigheid, initiatief en creativiteit. Want 
dat is wat wij verstaan onder ondernemerschap. Alleen zo ontstaan ruimte en 
mogelijkheden om ideeën om te zetten in concrete vernieuwingen. Het gaat niet 
alleen over innovaties in ons aanbod van producten en diensten, maar ook om 
slimmer organiseren en/of meer gezelligheid in de woonkamers. 

1.3 Locaties 
 
Valkenhof is een stichting heeft één KvK-nummer voor haar locaties. Het werkgebied 
van Valkenhof is Zuidoost-Brabant en de gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende 
in het bijzonder. Met ruim 800 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers wordt de zorg 
op onder meer de volgende manieren geboden: verpleging, verzorging, revalidatie, 
poliklinische behandeling, dagactiviteiten en zorg thuis. De zorg- en dienstverlening 
wordt geboden vanuit vijf locaties in Valkenswaard, en Heeze-Leende1. 
 
In onderstaande tabel staan de algemene identificatiegegevens van Valkenhof. 
 

Algemene identificatiegegevens 

Rechtspersoon Stichting Valkenhof 

Adres John F. Kennedylaan 3 

Postcode 5555 XC 

Plaats Valkenswaard 

Telefoon 040-2014035 

e-mail info@valkenhof.org 

Internet www.valkenhof.com  

KVK-nummer 41090962 

NZA-nummer 300-0934 

Locaties2 Kempenhof, Taxandria, Vlasgaard, de Bogen, Leenderhof 

                                            
1
 Voor een actueel overzicht wordt verwezen naar www.valkenhof.com  

2
 Voor een actueel overzicht wordt verwezen naar www.valkenhof.com 

http://www.valkenhof.com/
http://www.valkenhof.com/
http://www.valkenhof.com/
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1.4 Doelgroepen en zorgverlening 
 
Valkenhof levert verpleging, verzorging, revalidatie, poliklinische behandeling, 
palliatieve zorg, dagactiviteiten en zorg thuis vanuit somatische of psychogeriatrische 
grondslag.  
 
In de locaties van Valkenhof zijn deze twee grondslagen herkenbaar: 

 Somatiek: een lichamelijke ziekte of aandoening is de aanleiding voor de zorg- en 
dienstverlening van Valkenhof 

 Psychogeriatrie: een ziekte, aandoening of stoornis in of van de hersenen, 
waardoor geheugen, leervermogen en begrip achteruitgaat,  is aanleiding voor de 
zorg- en dienstverlening van Valkenhof. De meest voorkomende aandoening die 
leidt tot deze grondslag is dementie 

 
Hieronder zijn voor de vijf locaties van Valkenhof in  tabellen de doelgroepen met 
aantallen, ZZP en leeftijdsverdeling cliënten weergegeven. Het aantal cliënten per 
ZZP is een momentopname op de aangegeven peildatum. Cliënten vanuit de 
financiering Eerstelijnsverblijf en Geriatrische revalidatiezorg zijn ook opgenomen3. 
 
De Bogen 
Naam locatie:  De Bogen stand per: 31-12-2017 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie ZZP 4 VV 11 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 17 

Psychogeriatrie ZZP 6 VV 11 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 8 

Totaal van de locatie   47 

Capaciteit   48 

 
 
Kempenhof 
Naam locatie:  Kempenhof stand per: 31-12-2017 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Somatiek ZZP 2 VV 1 

Somatiek ZZP 3 VV  5 

Somatiek ZZP 4 VV 21 

Somatiek ZZP 5 VV 6 

Somatiek ZZP 6 VV  63 

Somatiek ZZP 7 VV 6 

Somatiek ZZP 8 VV 4 

Somatiek ZZP 9 VV 9 

Somatiek ZZP10 VV 4 

Geriatrische revalidatiezorg DBC 19 

Totaal van de locatie   138 

Capaciteit   144 

 

                                            
3
 In onze locaties verblijven cliënten vanuit de Wlz en Zvw. Op dit moment laten onze systemen een 

scheiding van Wlz en Zvw nog niet toe waardoor sommige aantallen handmatig zijn berekend. Dit 
geldt zowel voor cliënten- als personeelsgegevens. 
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Leenderhof 
Naam locatie:  Leenderhof stand per: 31-12-2017 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie ZZP 4 VV 7 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 34 

Psychogeriatrie ZZP 6 VV 8 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 12 

Totaal van de locatie   61 

Capaciteit   58 

 
Taxandria 
Naam locatie:  Taxandria stand per: 31-12-2017 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 59 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 45 

Psychogeriatrie ZZP 8 VV 2 

Totaal van de locatie   106 

Capaciteit   105 

 
Vlasgaard 
Naam locatie:  De Vlasgaard stand per: 31-12-2017 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie VPT 4 VV 1 

Psychogeriatrie ZZP 4 VV 6 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 41 

Psychogeriatrie ZZP 6 VV 6 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 3 

Psychogeriatrie ZZP 9b VV 1 

Psychogeriatrie ZZP 0  4 

Totaal van de locatie   62 

Capaciteit    66 

 
Uit de leeftijdsverdeling per doelgroep van Valkenhof is duidelijk te zien dat het 
grootste aantal cliënten die zijn met grondslag psychogeriatrie. 
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Binnen Valkenhof is voor alle doelgroepen onderstaande leeftijdsverdeling te zien.  
De gemiddelde leeftijd van alle cliënten van Valkenhof op 31 december 2017 is 
85 jaar. 
 

 
 
De verwachte omzet intramuraal voor Valkenhof  in 2017 is weergegeven per ZZP. 
Het betreft een omzet verwachting voor intramurale zorg, inclusief Eerstelijnsverblijf 
en Geriatrische revalidatiezorg die gefinancierd worden uit de Zorgverzekeringswet.  
 
Omzet 2017 per ZZP   

ZZP Omzet 

ZZP 1 VV  €                -    

ZZP 2 VV  €         40.000  

ZZP 3 VV   €        504.000  

ZZP 4 VV  €     3.476.000  

ZZP 5 VV  €   11.944.000  

ZZP 6 VV   €     6.482.000  

ZZP 7 VV  €     6.621.000  

ZZP 8 VV  €        754.000  

ZZP 9 VV  €        311.000  

ZZP 10 VV   €        416.000  

ZZP 0 VV  €        126.000  

DBC  €     2.100.000  

Totaal omzet intramuraal  €   32.774.000  
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2 Profiel personeelssamenstelling Valkenhof  
 
De personeelssamenstelling van Valkenhof is neergezet in onderstaande tabellen4. 
 
Omvang personeelsbestand 

Naam locatie: Valkenhof stand per: 

31 
december 

2017 

        

Omvang personeelsbestand Inzet aantal FTE  
Waarvan inzet 

aantal FTE  WLZ   

Aantal medewerkers 840 
 

  

  
  

  

Inzet FTE clientgebonden functies 395,45                354,79    

Inzet FTE niet-clientgebonden functies 109,32 
 

  

Totaal van Valkenhof 504,77 
 

  

 
Aard dienstverband 

Naam locatie: Valkenhof stand per: 
31 december 

2017 

        

Aard dienstverband Aantal medewerkers 
Waarvan t.b.v. 
WLZ FTE totaal 

Vast dienstverband 733 528 446,87 

Tijdelijk dienstverband 162 129 57,90 

Medewerkers 0-urencontract 85 36 - 

Aantal contracten 896 657 504,77 

 
Omvang cliëntgebonden functies 

Naam locatie: Valkenhof stand per: 
31 december 

2017 

        

Omvang clientgebonden functies 
Inzet aantal FTE  

Totaal 
Waarvan inzet 

aantal FTE  WLZ   

Niveau 1: Medewerker huishoudelijke verzorging 40,90 38,04   

Niveau 1: Zorghulp 37,75 34,44   

Niveau 2: Helpende Zorg & Welzijn 61,16 58,38   

Niveau 3: Verzorgende IG 124,29 111,24   

Niveau 3: Zorgcoördinator 47,00 41,00   

Niveau 3:: Leerling verzorgende IG 19,88 17,63   

Niveau 4: Verpleegkundige 10,33 8,11   

Niveau 5: Verpleegkundige HBO & 
Wijkverpleegkundige 3,44 2,67   

Behandelaars: (para)medisch 30,67 30,67
5
   

Activiteitenbegeleider & ass. activiteitenbegeleider 12,61 12,61   

Thuiscoach 0,44 
 

  

 
                                            
4
 In onze locaties verblijven cliënten vanuit de Wlz en Zvw. Op dit moment laten onze systemen een 

scheiding van Wlz en Zvw nog niet toe waardoor sommige aantallen handmatig zijn berekend. Dit 
geldt zowel voor cliënten- als personeelsgegevens. 
 
5
 Het onderscheid in Wlz- en Zvw-werkzaamheden van de behandelaars is nu niet te maken. 
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Verzuimpercentage 
Naam locatie: Valkenhof stand per: 31 december 2017 

        

Verzuim arbeidsongeschiktheid       

Verzuimpercentage Valkenhof 5,5%     

Verzuimfrequentie Valkenhof 0,91     
        

 
Instroom, doorstroom en uitstroom 
Naam locatie: Valkenhof stand per: 31 december 2017 

        

Instroom, doorstroom, uitstroom       

        

Instroompercentage 11,8% 
 

  

Uitstroompercentage 14,5% 
 

  

Doorstroom   
 

  

Gediplomeerde helpenden 12 
 

  

Gediplomeerde verzorgenden IG 3 
 

  
        

 
Deelname leerlingen per locatie 
Naam locatie: Valkenhof stand per: 31 december 2017 

        

Deelname leerlingen 
Aantal 

leerlingen Percentage 

De Bogen 10 17,9%   

Kempenhof 27 13,2%   

Leenderhof 15 19,5%   

Taxandria 16 11,3%   

Vlasgaard 11 16,4%   

Wijkteam 5 6,0%   
        

  
Ratio personele kosten / opbrengsten 
 Naam locatie: Valkenhof stand per: 31 december 2017 

        

Ratio personele 
kosten/opbrengsten       

Totaal personeelskosten / 
Totaal baten 69,1%     

Overhead 8,8% 
 

  
    

 
Vrijwilligers 
Naam locatie: Valkenhof stand per: 31 december 2017 

        

Vrijwilligers       

Aantal vrijwilligers 467     
Hoe worden vrijwilligers 
ingezet? Voeding: ontbijt, lunch, diner 50% 

  Recreatie en activiteiten 50% 
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3 Algemeen beschrijvend overzicht uitkomsten 
 
Met het uitkomen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg op 13 januari 2017, heeft 
Valkenhof zorgvuldig alle waarden en vereisten doorgenomen. Veel zaken gaan 
goed en conform het Kwaliteitskader. Er is een uitgebreid actieplan Kwaliteitskader 
opgesteld met verantwoordelijken om alle vereisten te kunnen monitoren. Een groot 
deel is inmiddels afgerond. Het actieplan Kwaliteitskader is voorgelegd en besproken 
met de verantwoordelijken via de MT-overleggen en ook met de cliëntenraad, 
ondernemingsraad en raad van toezicht. 
 

3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 
Compassie - Uniek zijn - Autonomie - Zorgdoelen 
 
Valkenhof borgt de persoonsgerichte zorg en ondersteuning door o.a. de 
werkprocedures zorgleefplan en zorgleefplanbespreking en diverse formulieren in het 
zorgleefplan om persoonlijke afspraken en waarden vast te leggen. Alle 
zorgcoördinatoren zijn minimaal niveau 3 IG. De regie over het eigen leven ligt 
zoveel mogelijk bij de cliënt of verwant. Er is aandacht voor levensvragen en 
onbegrepen gedrag. 
 
De cliënten van Valkenhof beschikten niet altijd binnen 6 weken na opname over een 
definitief zorgleefplan . We hebben onderzocht waar dat door kwam en toen het 
tijdsbestek van de eerste cliëntbespreking in de procedure iets aangescherpt. 
Vervolgens heeft Valkenhof begin 2018 een nieuwe audit gepland om te toetsen of 
bij de nieuwe cliënten van Valkenhof de 6-weken-eis wel gehaald wordt. 
 

3.2 Wonen en welzijn 
 
Zingeving - Zinvolle tijdsbesteding - Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde 
kleding - Familieparticipatie en inzet vrijwilligers - Wooncomfort 
 
Valkenhof borgt het wonen en welzijn door o.a. zorgcoördinatoren met een 
welzijnsachtergrond, inzetten van mantelzorgers, beweegstimulering en beleeftuinen, 
activiteiten ook in de avond, inzetten van vrijwilligers en een vrijwilligersdatabank, 
project Thuis bij Valkenhof voor inventarisatie wensen en behoeften, project 
Sundowning. 
 
De tevredenheid van cliënten en verwanten over zaken als gastvrijheid, maaltijden, 
schoonmaak en inrichting wordt met intern ontwikkelde vragenlijsten gemeten en ook 
via ZorgkaartNederland. Graag is Valkenhof transparant in deze waarderingen en wil 
haar cliënten en verwanten stimuleren om (nog meer) gebruik te maken van 
ZorgkaartNederland. Hiertoe zijn cliënten en verwanten met een ansichtkaart 
uitgenodigd hun ervaringen met Valkenhof te delen op ZorgkaartNederland. Ook 
locatiemanagers stimuleren cliënten en verwanten op hun locatie om op 
ZorgkaartNederland te waarderen. Voor 2018 wordt gebruik gemaakt van de 
interviewers van de Patiëntenfederatie om ter plekke nog meer waarderingen op te 
halen bij cliënten en familie. 
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Voor de vrijwilligers van Valkenhof wordt twee maal per jaar een training dementie 
verzorgd. 

3.3 Leiderschap, governance en management 
Valkenhof borgt leiderschap, governance en management door o.a. haar missie, 
visie, kernwaarden en statuten (Governance Code), actieve en goed functionerende 
ondernemingsraad en cliëntenraad,  het organiseren van diners pensant voor 
verschillende groepen medewerkers, raad van toezicht en cliëntenraad met als 
onderwerp ‘samen leren en verbeteren van kwaliteit’. 
 

3.4 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 
Valkenhof borgt voldoende en vakbekwaam personeel door o.a. 24 / 7 aanwezigheid 
van verzorgende niveau 3, zorgcoördinatoren hebben een welzijnsachtergrond, 
jaarlijkse evaluatiegesprekken met medewerkers, Leerplein en opleidingsbeleidsplan,  
personeelsgegevens op de website van Valkenhof. 
 
Net zoals veel zorgorganisaties uit de omgeving, merkt Valkenhof dat de 
arbeidsmarkt voor verzorgende niveau 3 niet ruim bezet is. Daarnaast zijn extra 
middelen voor personeel in de ouderenzorg beschikbaar en inmiddels ook de 
personeelsnormen voor voldoende en vakbekwaam personeel. 
 

3.5 Gebruik van hulpbronnen 
Valkenhof borgt gebruik van hulpbronnen door o.a. BI-tool managementinformatie, T-
blox bestelprocedure, Syntra verzuimregistratiesysteem, Intus roostersystematiek, 
ResidentWeb cliëntdossier, Medimo medicatieverstrekking, Leerplein e-learning, 
iProva-iCheck-iTask van Infoland voor document- en meldingssysteem, Familienet 
en Ultimo. 
 
Voor het documentbeheer en meldingen van MIC en MIM maakt Valkenhof gebruik 
van iProva. De overstap naar de nieuwe portal van iProva heeft Valkenhof  eind 2017 
gemaakt. Met deze nieuwe Portal wordt het zoeken en vinden van de juiste 
documenten gemakkelijker. 
 

3.6 Gebruik van informatie 
Valkenhof borgt gebruik van informatie door o.a. metingen cliënt- en medewerker 
tevredenheid. 
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4 Veiligheid 
 
Medicatie - Decubitus - Inzet vrijheidsbeperkende maatregelen – Preventie van acute 
ziekenhuisopnames (wordt Advanced Care Planning) 
 
Valkenhof borgt veiligheid door audits en analyse van incidentmeldingen. Ook heeft 
zij een geactualiseerd medicatiebeleid gebaseerd op de veilige principes, meldt 
incidenten met registratie verantwoording en opvolging in rapportages, heeft een 
incidentencommissie, ziet toe op vermindering van inzet psychopharmaca, en heeft 
een beleid vrijheidsbeperkende maatregelen, registratie en evaluatie van inzet 
vrijheidsbeperkende maatregelen.  
 
Over 2017 heeft Valkenhof de uitvraag kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg op tijd 
aangeleverd. 
 
Bij Valkenhof is voor de genoemde onderwerpen medicatie, decubitus, inzet 
vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie van acute ziekenhuisopnames (wordt 
Advanced Care Planning) nog niet met één druk op de knop de gevraagde gegevens 
voorhanden. De verantwoordelijken van Valkenhof zijn attent gemaakt op deze 
verplichting voor het Kwaliteitsverslag over 2018. Zij gaan onderzoeken hoe de 
gevraagde gegevens tijdig aangeleverd kunnen worden.  
 
Tijdens het opstellen van dit Kwaliteitsverslag 2017 werd pas duidelijk welke 
Indicatoren Basisveiligheid 2018 gemeten gaan worden. In dit Kwaliteitsverslag 2017 
is, naast de verplichte uitvraag Indicatoren Verpleeghuiszorg 2017, al gekeken in 
hoeverre de gegevens voor de Indicatoren Basisveiligheid 2018 voorhanden zijn, 
gebaseerd op de indicatoren die in het Kwaliteitskader van januari 2017 zijn 
genoemd 
 

4.1.1 Medicatieveiligheid 
 
Medicatieveiligheid 
In 2017 heeft bij alle cliënten (100%) een formele medicatiereview plaatsgevonden. 
Dit gebeurt in het Farmcotherapeutisch overleg (FTO). Het FTO vond 10 keer plaats. 
 
MIC-meldingen 2017 Valkenhof 
Valkenhof heeft een centrale MIC Analyse- en BorgingsCommissie (MIC ABC). Alle 
managers leveren ieder kwartaal een MIC-rapportage aan over de afdelingen / 
locaties waar zij verantwoordelijk voor zijn. Deze afdelings-MIC-kwartaalrapportages 
vormen de basis voor een Valkenhof-MIC-kwartaalrapportage. Op het einde van het 
jaar stelt Valkenhof een MIC-jaarrapportage op  
 
MIC-meldingen per soort 2017 
In 2017 hebben er in totaal 1785 incidenten plaatsgevonden op een totaal van 
(gemiddeld) 590 cliënten, zie de grafiek hieronder. In deze totaalcijfers is een 
correctie6  opgenomen met betrekking tot cliënten met een geaccepteerd valrisico.  

                                            
6
 Het betreft hier zowel intra- als extramurale cliënten. De cliënten met een geaccepteerd valrisico zijn 

één keer meegenomen in het totaal aantal valincidenten. De correctie is verwerkt in de totaalcijfers per 
jaar en in de gegevens per kwartaal. 
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  Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2016 

Vallen 185 185 165 209 744 792 

Medicatie 158 169 163 177 667 706 

Agressief gedrag 27 17 32 28 104 77 

Vermissing bewoner 1 7 13 7 28 27 

Stoten/knellen/botsen 9 13 9 4 35 21 

Brandletsel 1 0 0 0 1 5 

Inname gevaarlijke stoffen 0 0 0 0 0 0 

Anders 57 43 56 50 206 212 

Totaal 438 434 438 475 1785 1840 

 
MIC-meldingen Valkenhof medicatie 
In 2017 hebben er in totaal 667 medicatie-incidenten plaatsgevonden op een totaal 
van 590 cliënten7 (intra- en extramuraal) en (gemiddeld) 3 medicatiemomenten per 
cliënt per dag (590 cliënten x 3 x 365 dagen = 646.050 medicatieverstrekkingen per 
jaar). De medicatie-incidenten zijn in 2017 (667) ten opzichte van 2016 (706) 
gedaald.  
 
Oorzaken medicatie-incidenten 2017 
De grootste oorzaak van medicatie-incidenten is ‘vergeten door medewerker’, zie de 
tabellen hierna. In 2018 wordt onderzocht  hoe het komt waardoor medewerkers de 
medicatie vergeten te geven (storingen tijdens het medicijnen delen, medicijnen op 
afwijkende tijden etc.). Tijdens de interne audits medicatie in 2018 worden 
organisatiebreed medewerkers o.a. hierop bevraagd. 
 
 
 
 

                                            
7
 Het betreft hier zowel intra- als extramurale cliënten.  
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In deze tabel zijn de oorzaken van medicatie-incidenten vergeleken met die in 2016 
en in de vier kwartalen van 2017. 
 

 Q1  Q2  Q3  Q4  2017 2016 

Niet op de hoogte 
van de juiste 
medicatie 

3 3 1 1 8 1 

Stond verkeerd op 
medicijnlijst 

1 1 1 0 3 10 

Niet op voorraad 0 4 3 3 10 7 

Vergeten door 
cliënt 

9 21 14 10 54 66 

Vergeten door 
medewerker 

80 94 94 92 360 381 

Vergissing van 
medewerker 

28 20 26 28 102 99 

Anders 37 26 23 43 129 141 

       

Totaal 158 169 162 177 666 705 

 
 

                

MIC-meldingen per organisatie-eenheid 

Hieronder is, per organisatie-eenheid, een overzicht te zien van de MIC-meldingen 
per soort in 2017. 
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De Bogen
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Leenderhof 
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De Vlasgaard

 

 
Antipsychoticagebruik 
Het voorschrijven van antipsychotica door de arts kan om verschillende redenen. De 
antipsychotica kunnen hallucinaties en wanen verminderen. Dit kan bij psychiatrische 
ziektebeelden geïndiceerd zijn maar ook bij een delier of bij bepaalde vormen van 
probleemgedrag bij dementie. Nadeel van de antipsychotica is dat zij bijwerkingen 
kunnen hebben als sufheid of verslechtering van de mobiliteit.  
 
Binnen Valkenhof wordt de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het afbouwen 
van psychofarmaca en antipsychotica in het bijzonder. Het resultaat van deze 
multidisciplinaire inspanning is terug te zien in de cijfers vermeld in onderstaande 
tabel. Het totaal aantal cliënten dat antipsychotica gebruikt is gedaald van 21,3 naar 
14,1%: een afname van 33 %. 
 
Het relatieve hoge percentage op locatie Taxandria kan verklaard worden doordat op 
die locatie op alle afdelingen psychogeriatrische zorg en behandeling geboden wordt. 
Ook zijn op die locatie de afdelingen voor specifieke doelgroepen gevestigd (o.a. 
cliënten met syndroom van Korsakov).  
 
Met het doorontwikkelen van de omgang met onbegrepen gedrag zal het verder 
afbouwen van psychofarmaca nadrukkelijk aandacht krijgen.   
 
Hieronder is voor Valkenhof het gebruik van antipsychotica (ATC-groep: N05A8 

behalve N05AN019) verantwoord. In onderstaande tabel is weergegeven het 

                                            
8
 N05A = olanzapine, quetiapine, haloperidol, clozapine, risperidon, nozinan, cisordinol 

9
 N05AN01 = lithium 
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overzicht van het aantal voorschriften voor antipsychotica per locatie (percentage per 

aantal cliënten per locatie). 

 

Aantal voorschriften 
antipsychotica in: 

 
Locatie 

 
Oktober 2016 

 
Oktober 2017 

De Bogen  3 (6,3%) 3 (6,1%) 

Kempenhof 20 (14,5%) 9 (6,7%) 

Leenderhof 12 (17,6%) 11 (17,7%) 

Taxandria 47 (38,2%) 29 (26,4%) 

Vlasgaard 7 (14,9%) 8 (13,1%) 

TOTAAL 89 (21,3%) 60 (14,1%) 

 

Okt. 2016 : totaal aantal cliënten = 417.  

Okt. 2017 : totaal aantal cliënten = 424 

 
Antibioticagebruik 
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van: 

 Aantal cliënten voor wie antibiotica  (AB) zijn voorgeschreven per locatie 
absoluut  en procentueel 

 Aantal voorschriften per cliënt die antibiotica (AB) gehad heeft per locatie 
absoluut 

 
In onderstaande tabel komt naar voren dat een selectie van de cliënten gemiddeld 
meerdere kuren krijgt. Dit is logisch omdat recidiverende urineweginfecties of 
recidiverende luchtweginfecties veel voorkomende problemen zijn.  
 
2017    

Cliënten en AB 
 
 
Locatie 

Totaal 
aantal 
cliën-
ten (1) 

Gemiddeld 
aantal 

cliënten (2) 

Aantal 
cliënten 
dat AB 
heeft 

gekregen 
(3) 

Percentage 
cliënten met 
AB per totaal 

aantal cliënten 
(3:1 x 100 %) 

Aantal 
voor-

schriften 
voor AB 

(4) 

Gemiddeld 
aantal kuren 

per cliënt 
die AB heeft 
gehad (4:3) 

De Bogen 76 53 30 39,5% 85 2,8 

Kempenhof 921 176 160 17,4% 380 2,4 

Leenderhof 102 72 37 36,3% 85 2,3 

Taxandria 240 143 69 28,8% 186 2,7 

Vlasgaard 130 72 47 36,2% 121 2,6 

Totaal  1469 516 343 23,3 % 857 2,5 
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In de volgende tabel is een onderverdeling van voorgeschreven antibiotica naar soort 
per locatie weergegeven.  
 
2017 

Soort AB 
 
Locatie 

1 2 3 4 5 6 7 8  
 
TOTAAL 

De Bogen 2,4% 22,4% 3,5% 7,1% 3,6% 8,2% 43,6% - 39,5% 

Kempenhof 7,6% 37,9% 2,9% 2,9% 6% 11,9% 29% 1,9% 17,4% 

Leenderhof - 41,2% 3,5% 7,1% 1,2% 9,4% 37,7% - 36,3% 

Taxandria 0,5% 37,6% 1,6% 2,7% 2,1% 3,2% 52,1% - 28,8% 

Vlasgaard 1,7% 51,3% 4,1% 0,8% 2,5% 9,1% 29,7% 0,8% 36,2% 

 
1 = Tetracyclines (doxycycline, minocycline) 
2 = Betalactam-antibiotica, penicillines (amoxicilline, benzylpenicillinebenzathine, flucloxacilline, 

amoxicilline met betalactamaseremmer, feneticilline) 
3 = Overige betalactam-antibiotica (cefaclor, ceftriaxon) 
4 = ulfonamiden en trimethoprim (trimethoprim, sulfamethoxazol met trimethoprim) 
5 = Macroliden, lincosamiden en streptograminen (claritromycine, azitromycine, clindamycine) 
6 = Chinolonen (ciprofloxacine, moxifloxacine) 
7 = Overige antibacteriële middelen (nitrofurantoine, fosfomycine, linezolid, colistine) 
8 = Antimycotica voor systemisch gebruik (fluconazol, voriconazol) 

 
De voorgeschreven antibiotica stemmen overeen met de adviezen vanuit het 
farmacotherapeutisch overleg met apotheker en medisch microbioloog. Het 
voorschrijven van de juiste antibiotica voor de juiste indicatie met de juiste duur heeft 
de aandacht binnen de behandelvakgroep. 
 
Door de overstap naar een ander elektronisch medicatie voorschrijfsysteem, zijn er 
op dit moment nog geen mogelijkheden de cijfers van 2017 te vergelijken met 
eerdere jaren en met andere instellingen. Samenwerking op dit niveau vindt nog niet 
plaats binnen het lerend netwerk.  
Valkenhof neemt sinds enkele jaren deel aan het regionale initiatief “BRMO-platform” 
waarbinnen wel gezocht wordt naar de mogelijkheid om op regionaal niveau het 
antibioticabeleid te verbeteren in het kader van het terugdringen van de BRMO’s 
(Bijzonder Resistente Micro -Organismen). 
 

4.1.2 Decubituspreventie 
 
Preventie van decubitus: regelmatige monitoring van huid(letsel), 
voedingstoestand, mondzorg en incontintentie 
Bij Valkenhof wordt  bij alle cliënten (inclusief bedlegerige of immobiele cliënten) 
minimaal twee maal per jaar een risicosignalering afgenomen. De risicosignalering 
wordt uitgevoerd op de volgende onderwerpen: 

 Decubitus / Vochtletsel 

 Depressie 

 Incontinentie en bestaande incontinentie 

 Vallen   

 Roken indien van toepassing, is zelfstandig roken veilig en verantwoord? 

 Ondervoeding of overgewicht  



___________________________________________________________________________________________________ 
Valkenhof Kwaliteitsverslag 2017, juni 2018, VV  Pagina 20 van 25 

 

 Pijn indien van toepassing 

 Problemen met medicatiegebruik 
 
In 2017 is de risicosignalering op cliëntniveau in het zorgleefplan geregistreerd. 
Vanaf 2018 wordt de risicosignalering in iCheck ingevuld waardoor, naast een 
registratie op cliëntniveau, óók op afdelings- of organisatieniveau een rapport kan 
worden uitgedraaid. De voorbereidingen voor omzetting naar iCheck zijn in 2017 
uitgevoerd. 
 
Bij opname van de cliënt wordt tijdens het intakegesprek de mondzorg van de cliënt 
globaal geïnventariseerd en vastgelegd. Tijdens de eerste 2 weken van de opname 
wordt door de verzorging een uitgebreide inventarisatie van de mondgezondheid 
gedaan: observatie van de mondverzorging en een beoordeling van de 
mondgezondheid. De resultaten van deze inventarisatie worden vastgelegd in het 
zorgleefplan.  
 
Bij problemen wordt de Specialist ouderengeneeskunde ingeschakeld die kan 
verwijzen naar de (geriatrisch) tandarts en/of de mondhygiënist voor verder 
onderzoek en behandeling. De mondgezondheid van de cliënt is een vast thema op 
de halfjaarlijkse cliënt bespreking. De tandarts en/ of mondhygiënist nemen op 
indicatie deel aan dit multidisciplinaire overleg. 
 
In 2017 is een stroomschema decubituspreventie ontwikkeld, samen met 
aandachtsvelders ergo en diëtetiek, waarop zorgmedewerkers kunnen zien wat zij 
zelf kunnen doen aan preventie en welke disciplines zij wanneer en hoe moeten 
inschakelen. Het schema wordt begin 2018 met de artsen besproken en vastgesteld. 
 
Daarnaast is een handzaam decubitusprotocol ontwikkeld, gebaseerd op de 
“Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling” (Vilans 
Kick-protocollen). Het doel hiervan is om gezamenlijk de prevalentie van decubitus 
terug te dringen. 
 
Prevalentie van Decubitus 201710 
In onderstaande tabel is de prevalentie van decubitus bij Valkenhof weergegeven 
 

 aantal 
cliënten 

cat. 
2 

cat 
3 

cat 
4 

hak stuit zitbeen enkel teen anders 

2015 53 44 3 17 17 29 0 3 3 13 

2016 59 45 13 15 23 21 6 8 2 15 

2017 58 49 18 14 21 20 10 7 5 18 

 
In 2017 waren er 58 cliënten (gemiddelde leeftijd 85,5 jaar) met 81 decubituswonden 
categorie 2 of hoger:  

 49 cat. 2 

 18 cat. 3 

 14 cat. 4 
 

                                            
10

 De revalidatieafdeling en de Hospice zijn niet meegenomen in de telling. 
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Decubitus zit voornamelijk op hakken (21) en stuit (20), maar ook op zitbeen (10), 
enkel (7), tenen (5) of anders (18) (wreef, hallux valgus, oor, rug, kuitbeen, vinger, 
elleboog). 
 
In 2017 zijn er 69 wondbehandelingen. Er zijn 46 wonden genezen, 14 cliënten met 
samen 20 wonden zijn overleden. Eind december 2017 zijn er nog 10 cliënten met 12 
decubituswonden.  
 
Eind 2017 zijn 17 luchtmatrassen in gebruik bij 12 cliënten permanent in verband met 
decubituspreventie vanwege: 

 bedlegerigheid 

 laag gewicht 

 dat zij bewezen decubitus ontwikkelen wanneer zij niet op een luchtmatras 
liggen 

 
In 2017 is 20 keer korter of langer durend een luchtmatras ingezet.  

 

4.1.3 Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 
 
Inzet van verpleegdeken en hansop 
Een verpleegdeken wordt bij geen enkele cliënt van Valkenhof ingezet. Het 
percentage cliënten waarbij een verpleegdeken is ingezet is 0 / 415 = 0 %. 
 
Een hansop is bij 8 cliënten van Valkenhof ingezet. Het percentage cliënten waarbij 
een hansop is ingezet is 8 / 415 = 1,9 %. 
 
De indicaties waarvoor de hansop is ingezet zijn:  

 5 x waarborgen hygiëne bij smeren met ontlasting bij incontinentie voor ontlasting 
bij dementie 

 2 x voorkomen afkoelen en herhaald bed moeten verschonen en waarborgen 
hygiëne bij incontinentie voor urine en niet laten zitten incomateriaal bij dementie  

 1 x waarborgen hygiëne bij smeren met ontlasting bij incontinentie voor ontlasting 
bij dementie gecombineerd met voorkomen krabben aan maligne perineumtumor 

 

Evaluatie van vrijheidsbeperkende maatregelen 

Bij de aanvang van het toepassen van een vrijheidsbeperkende maatregel is er 
overleg tussen arts en zorgcoördinator over een probleem. Als zij menen dat  een 
vrijheidsbeperkende maatregel ingezet moet worden, wordt gezocht naar de lichtste 
effectieve maatregel en worden de risico’s van een toepassing afgewogen. Met het 
resultaat van dit overleg wordt aan de cliënt en / of vertegenwoordiger uitleg gegeven 
over het probleem en de reden van het willen inzetten van de maatregel. De cliënt en 
/ of vertegenwoordiger wordt om toestemming gevraagd. Met toestemming zal 
overgegaan worden tot inzet van de maatregel. Deze toestemming wordt bevestigd 
met het tekenen van het formulier waarop het starten van de VBM vermeld staat.  

Als de inzet van een maatregel nodig is, wordt bij voorkeur gekozen voor een lichtere 
toepassing als een bewegingsmelder of uitluisteren.  

Na inzet wordt de vrijheidsbeperkende maatregel minimaal 1 x per 2 maanden 
geëvalueerd door arts en zorgcoördinator en twee maal per jaar met cliënt en / of 
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vertegenwoordiger tijdens de evaluatie van het behandelplan. In principe wordt 
gestreefd naar het beëindigen van de toepassing van de maatregel. Het kan zijn dat 
de indicatie niet meer aanwezig is of dat er een beter alternatief voor handen is.  

Bij verzet tegen een maatregel vindt zo snel mogelijk overleg plaats tussen 
verzorgende en arts om te bekijken wat de beste oplossing is om zonder verzet 
verder te kunnen. Indien de toepassing noodzakelijk blijft, wordt ook overlegd met de 
BOPZ-arts alvorens door te gaan met dwangbehandeling.  

Voordat ingrijpendere maatregelen als het plaatsen van een tafelblad op een rolstoel 
of het aanbrengen van een veiligheidsgordel in een rolstoel toegepast worden, wordt 
het multidisciplinair overleg uitgebreid met ergotherapeut, fysiotherapeut en/of 
psycholoog. 

4.1.4 Preventie van acute ziekenhuisopnamen (wordt Advanced Care Planning) 
 
Bij Valkenhof zijn onderstaande ziekenhuisopnamen geweest in 2017. De reden van 
de ziekenhuisopname is (nog) niet goed te achterhalen. Er zijn stappen gezet om te 
bekijken hoe dit in 2018 gerealiseerd kan worden. 
 

Locatie Aantal opnamen 
ziekenhuis in 2017 

De Bogen 15 

Kempenhof 7 

Leenderhof 8 

Taxandria 6 

Vlasgaard 13 

 
Inmiddels is bekend dat de indicator preventie van acute ziekenhuisopnames wordt 
vervangen door Advanced Care Planning. Valkenhof legt hierover in 2018 
verantwoording af. 
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5 Leren en werken aan kwaliteit  
 
Valkenhof borgt leren en werken aan kwaliteit door o.a. de Vilans-protocollen, eigen 
documenten op iProva, deskundigheidsbevordering via Leerplein, PREZO en HKZ-
audits, uitvoeren van kwaliteitsbeleid, deelname aan lerende netwerken en opstellen 
van kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag. 
 
De voorbereidingen voor het opzetten van een kwaliteitsvenster op de website van 
Valkenhof zijn in 2017 getroffen. Op basis van best practices en voorbeelden van 
andere organisaties, heeft Valkenhof de voor haar beste vorm gekozen. Er is 
gekeken welke informatie past bij iedere tegel uit het venster. Het kwaliteitsvenster is 
gevuld met de beschikbare informatie en zal in 2018 gecompleteerd worden. 

5.1 Het kwaliteitsplan inclusief verbeterparagraaf 
Het Kwaliteitsplan 2018 is opgesteld conform het format uit het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg en gedeeld met de belanghebbenden, o.a. Cliëntenraad, 
ondernemingsraad en organisaties uit lerend netwerk. Eind 2017 is het Kwaliteitsplan 
2018 gepubliceerd op de website van Valkenhof. Naast Valkenhofbrede acties is 
voor iedere locatie een verbeterparagraaf opgesteld. 
 

5.2 Het kwaliteitsverslag 
Het Kwaliteitsverslag 2017 is opgesteld conform het format uit het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg en gedeeld met de belanghebbenden, o.a. Cliëntenraad, 
ondernemingsraad en organisaties uit lerend netwerk.  
 

5.3 Het samen leren, waaronder deel uit maken van het lerend netwerk 
Valkenhof vormt samen met Vitalis, Annaklooster en Joris Zorg een lerend netwerk. 
Met deze organisaties wordt o.a. het Kwaliteitsplan geëvalueerd en wordt 
georganiseerd dat medewerkers onderling uitgewisseld worden om van elkaar te 
leren. 
 
Valkenhof heeft in 2017 gekozen om haar kwaliteitssysteem te baseren op de HKZ-
normen. In 2017 zijn de minors van de HKZ-audit allemaal opgeheven. Valkenhof 
heeft laten zien dat zij goed op weg is met leren en verbeteren om in 2018 het 
volledige HKZ-certificaat te gaan behalen, gebaseerd op de HKZ-normen 2015. 
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6 Cliëntoordelen 
 
Valkenhof gebruikt ZorgkaartNederland als instrument om inzicht te hebben in haar 
cliëntoordelen: op organisatieniveau (Valkenhof ) en op locatieniveau (de Bogen, 
Kempenhof, Leenderhof, Taxandria, Vlasgaard) is het gemiddeld cijfer, de 
aanbevolen door-score (NPS) en het aantal waarderingen weergegeven. 
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In 2017 is gestart met het ontwikkelen van de vragenlijst ‘Voel je thuis bij Valkenhof’ 
om in 2018 de cliënttevredenheid en mantelzorgtevredenheid te gaan meten. 


