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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 Behandelcentrum 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 verslag 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 
met al handelen we vanuit bevlogenheid; vanuit passie voor onze cliënt en ons vak. 
 



___________________________________________________________________________________________________ 
Valkenhof Kwaliteitsverslag 2018, juni 2019, VV  Pagina 5 van 32 

 

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 bijna 1000 medewerkers en circa 500 vrijwilligers wordt de zorg 
op onder meer de volgende manieren geboden: verpleging, verzorging, all-inclusive, 
revalidatie, poliklinische behandeling, dagactiviteiten, zorgtrajectbegeleiding en zorg 
thuis. De zorg- en dienstverlening wordt geboden vanuit zes 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.nl  

KVK-nummer 41090962 

NZA-nummer 300-0934 

Locaties2 Kempenhof, Taxandria, Vlasgaard, de Bogen, den 
Haagacker, Leenderhof 

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

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

http://www.valkenhof.nl/
http://www.valkenhof.nl/
http://www.valkenhof.nl/
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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 zes locaties van Valkenhof in  tabellen de doelgroepen met 
aantallen, ZZP en leeftijdsverdeling cliënten weergegeven. Het aantal cliënten3. per 
ZZP is een momentopname op de aangegeven peildatum. 
 
De Bogen 
Naam locatie:  De Bogen Wlz stand per: 31-12-2018 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie ZZP 4 VV 10 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 16 

Psychogeriatrie ZZP 6 VV 9 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 6 

Totaal van de locatie   41 

Capaciteit   44 

 
Kempenhof 
Naam locatie:  Kempenhof Wlz stand per: 31-12-2018 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Somatiek ZZP 3 VV  1 

Somatiek ZZP 4 VV 19 

Somatiek ZZP 5 VV 4 

Somatiek ZZP 6 VV  56 

Somatiek ZZP 7 VV 4 

Somatiek ZZP 8 VV 6 

Somatiek ZZP 9b VV 1 

Somatiek ZZP 5 LG 1 

Somatiek ZZP 6 LG 2 

Totaal van de locatie Wlz   94 

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. 
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Leenderhof 
Naam locatie:  Leenderhof Wlz stand per: 31-12-2018 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie ZZP 4 VV 8 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 38 

Psychogeriatrie ZZP 6 VV 3 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 8 

Totaal van de locatie   57 

Capaciteit   58 

 
Taxandria 
Naam locatie:  Taxandria Wlz stand per: 31-12-2018 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 57 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 39 

Psychogeriatrie ZZP 8 VV 2 

Totaal van de locatie   98 

Capaciteit   101 

 
Vlasgaard 
Naam locatie:  De Vlasgaard Wlz stand per: 31-12-2018 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie VPT 4 VV 1 

Psychogeriatrie ZZP 4 VV 5 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 34 

Psychogeriatrie ZZP 6 VV 8 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 5 

Psychogeriatrie ZZP 0  5 

Totaal van de locatie   58 

Capaciteit    61 

 
Den Haagacker 
Naam locatie:  Den Haagacker Wlz stand per: 31-12-2018 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie ZZP 4 VV 11 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 9 

Psychogeriatrie ZZP 6 VV 5 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 1 

Psycholgeriatrie ZZP 0 6 

Totaal van de locatie   32 

Capaciteit   35 
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Uit de leeftijdsverdeling per doelgroep van Valkenhof is duidelijk te zien dat het 
grootste aantal cliënten die zijn met grondslag psychogeriatrie. 
 
 

 
 
 
Binnen Valkenhof is voor alle doelgroepen onderstaande leeftijdsverdeling te zien.  
De gemiddelde leeftijd van alle cliënten van Valkenhof op 31 december 2018 is 
83,6 jaar. 
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De verwachte omzet intramuraal voor Valkenhof  in 2018 is weergegeven per ZZP. 
Het betreft een omzet verwachting voor intramurale Wlz-zorg, inclusief  VPT (Volledig 
Pakket Thuis).  
 
Omzet 2018 per ZZP   

ZZP Omzet 

ZZP 1 VV  €                -    

ZZP 2 VV  €          29.000  

ZZP 3 VV   €          65.000  

ZZP 4 VV  €     3.586.000  

ZZP 5 VV  €   13.712.000  

ZZP 5 LG  €        129.000 

ZZP 6 VV   €     6.630.000  

ZZP 6 LG  €        175.000 

ZZP 7 VV  €     6.487.000  

ZZP 8 VV  €     1.062.000  

ZZP 9 VV  €        203.000  

ZZP 10 VV   €          46.000  

Totaal omzet intramuraal  €   32.124.000  
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2 Personeelssamenstelling Valkenhof  
In onze locaties verblijven cliënten vanuit de Wlz en Zvw In dit hoofdstuk is de 
personeelssamenstelling van Valkenhof is neergezet in onderstaande tabellen4 
volgens de reikwijdte van het Kwaliteitskader: "Cliënten met een ZZP-indicatie 4 t/m 
10, die 24 uur aangewezen zijn op WLZ zorg en ondersteuning.” 
 
Aard van de aanstellingen Wlz 

Aantal personeelsleden 450 Valkenhoftotaal 924 

FTE 311.24 FTE Valkenhoftotaal 537,52 FTE 

Percentage personeel met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

13.8% 62 van de 450 personeelsleden 

Percentage uitzendkrachten / PNIL 3,5% 10.9 FTE van de 311.24 FTE 

Percentage kosten uitzendkrachten / PNIL 7.001%  

Gemiddelde contractomvang 0.69 FTE Per personeelslid 

 
 
Kwalificatieniveau’s zorgverleners en vrijwilligers Wlz 

Percentage FTE per niveau met arbeidsovereenkomst: 

 Niveau 1 zorg en welzijn 13,9% 43,36 FTE 

 Niveau 2 zorg en welzijn 18,8% 58,62 FTE 

 Niveau 3 zorg en welzijn 33,5% 104,11 FTE 

 Niveau 4 zorg en welzijn 12% 37,35 FTE 

 Niveau 5 zorg en welzijn 2,1% 6,43 FTE 

 Niveau 6 zorg en welzijn 0,3% 0,84 FTE 

 Behandelaren / (para) medisch 9,4% 29,17 FTE 

 Overig zorgpersoneel 6,5% 20,11 FTE 

 Leerlingen 3,6% 11,25 FTE 

Totaal 100% 311,24 FTE 

Aantal stagiairs 60  

Aantal vrijwilligers 475  

 
 
Ziekteverzuim Wlz 

Ziekteverzuimpercentage 7,7% 7125 ziektedagen van de 93137 
werk- / kalenderdagen 

Meldingsfrequentie ziekteverzuim 0.96 432 ziekmeldingen door 450 
personeelsleden 

 
 
IN- door- en uitstroom Wlz 

Percentage instroom 16,1%  

Percentage uitstroom 23,4%  

Percentage doorstroom kwalificatieniveau 1,3%  

 
 
Ratio personeelskosten / opbrengsten Wlz 

FTE zorg / cliënt – ratio  0,84 FTE  

 

  

                                            
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.  
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3 Kwaliteit en veiligheid deel 1 
 
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 (voorgelegd 
en besproken met de verantwoordelijken via de MT-overleggen en ook met de 
cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht). Ieder jaar kijkt Valkenhof 
opnieuw welke onderwerpen uit het Kwaliteitskader aandacht behoeven en neemt dit 
op in haar Kwaliteitsplan. 

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. 

3.1.1 Plan en Do 
 
Definitief zorgleefplan binnen 6 weken na opname 
De cliënten van Valkenhof beschikten niet altijd binnen 6 weken na opname over een 
definitief en ondertekend zorgleefplan . We hebben in 2017 onderzocht waar dat 
door kwam en toen het tijdsbestek van de eerste cliëntbespreking in de procedure 
iets aangescherpt. Inmiddels is vanuit de wet de verplichting tot ondertekenen 
losgelaten om de administratieve lasten terug te dringen. Wel is dan nodig om op 
een andere manier aan te tonen dat het zorgleefplan is besproken met cliënt / 
vertegenwoordiger. Valkenhof wilde dit koppelen aan de komst van het nieuwe ECD. 
Zorgleefplannen zijn zeker besproken met cliënt / vertegenwoordiger maar het 
aantonen met ondertekening is nog niet overal gerealiseerd binnen 6 weken. 

3.1.2 Check en Act 
 
Voor 2019 neemt Valkenhof ‘het definitieve zorgleefplan binnen 6 weken na opname’ 
op in haar interne auditplanning. 

3.2 Wonen en welzijn 
 
Zingeving - Zinvolle tijdsbesteding - Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde 
kleding - Familieparticipatie en inzet vrijwilligers - Wooncomfort 

3.2.1 Plan en Do 
 
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. 
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Vrijwilligersbeleid 
In 2018 is gestart om het vrijwilligersbeleid te actualiseren met duidelijke kaders voor 
de scholing van vrijwilligers. 
 
Voel je thuis bij Valkenhof 
In 2017 is het project Voel je thuis bij Valkenhof afgerond en in 2018 is gestart met 
de eerste gesprekken en metingen als onderdeel van de evaluatie-cyclus met cliënt 
en familie. 

3.2.2 Check en Act 
 
Begin 2019 is het vrijwilligersbeleid definitief gemaakt en vastgesteld. 
 
Thuis bij Valkenhof is een onderdeel van de  evaluatie-cyclus met cliënt en familie. In 
de verbeterplannen per locatie is dit onderdeel verder uitgewerkt en Voel je thuis is 
opgenomen in de kwaliteitsplannen van 2019. 

4 Kwaliteit en Veiligheid deel 2 
 
Medicatie - Decubitus - Inzet vrijheidsbeperkende maatregelen –Advanced Care 
Planning 
 
Valkenhof borgt veiligheid binnen de locaties op vele manieren. Er zijn audits en 
analyses van incidentmeldingen. Er is een geactualiseerd medicatiebeleid gebaseerd 
op de veilige principes. Er wordt toegezien op vermindering van inzet 
psychopharmaca door de artsen. Medewerkers melden incidenten die geregistreerd 
worden en managers stellen hierover kwartaalrapportages op. Er is een MIC-Analyse 
en Borgingscommissie. Er is een beleid vrijheidsbeperkende maatregelen en ook een 
registratie en evaluatie van inzet vrijheidsbeperkende maatregelen. 
 
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  

 Pijn indien van toepassing 

 Problemen met medicatiegebruik 
 
Vanaf 2018 is de risicosignalering in iCheck ingevuld waardoor, naast een registratie 
op cliëntniveau, óók op afdelings- of organisatieniveau een rapport kan worden 
uitgedraaid.  
 
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 
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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. 

4.1 Plan en Do 
 
Uitvraag kwaliteitsindicatoren 
Over 2017 en 2018 heeft Valkenhof de uitvraag kwaliteitsindicatoren 
verpleeghuiszorg op tijd aangeleverd.  

4.2 Check en Act 
 
De aanlevering van kwaliteitsindicatoren 2018 liep gestroomlijnd omdat de betrokken 
functionarissen (decubitusverpleegkundige, eerste geneeskundige en Bopz-arts) zich 
goed hadden voorbereid op de gevraagde gegevens. 

4.3 Medicatie 
 
Voor iedere cliënt wordt bij opname een medicatie-review uitgevoerd door de 
specialist ouderengeneeskunde en de apotheker. Daarna wordt één keer per jaar bij 
iedere cliënt een medicatie-review uitgevoerd door specialist ouderengeneeskunde 
en apotheker. Voorafgaand aan de jaarlijkse medicatie-review vult de 
zorgcoördinator de checklist patiëntgebonden medicatieproblemen van het Instituut 
voor Verantwoord Medicijngebruik in. 

4.4 MIC-meldingen 2018 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. In 2018 heeft Valkenhof één 
calamiteit gemeld bij de IGJ. 
 
MIC-meldingen per soort 2018 
In 2018 hebben er in totaal 2532 incidenten plaatsgevonden op een totaal van 
(gemiddeld) 642 cliënten. In deze totaalcijfers is een correctie5 opgenomen met 
betrekking tot cliënten met een geaccepteerd valrisico.  
Onderstaande gegevens laten de MIC-meldingen per soort zien voor de 
verschillende kwartalen en geheel 2018. Tevens wordt een vergelijking gegeven met 
2017.  
 

                                            
5
 Het betreft hier zowel intra- als extramurale cliënten. De cliënten die veelvuldig vallen (sprake van ≥6 

valincidenten per week) 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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Grafiek: MIC-meldingen per soort Valkenhof 2018 
 

 
 

  Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2017 

Vallen 287 300 301 315 1203 744 

Medicatie 201 179 219 211 810 667 

Agressief gedrag 31 49 30 46 156 104 

Vermissing bewoner 7 10 9 7 33 28 

Stoten/knellen/botsen 3 7 6 8 24 35 

Brandletsel 1 0 2 0 3 1 

Inname gevaarlijke stoffen 0 0 0 0 0 0 

Anders 72 103 84 44 303 206 

Totaal 602 648 651 631 2532 1785 

 
2018 toont een stijging van de MIC-meldingen ten opzichte van 2017. De stijging zit 
met name in de oorzaken: vallen, medicatie en agressief gedrag. De meldingen met 
de oorzaken: vermissing bewoner en brandletsel, zijn licht gestegen. In de 
meldingen met de oorzaak: stoten/knellen/botsen, is een daling waarneembaar. 
Daarnaast is inherent aan de komst van de locatie Den Haagacker sprake van een 
stijging van het totaal aantal cliënten (en daarmee het totaal aantal MIC-meldingen). 
 
MIC-meldingen Valkenhof medicatie 
In 2018 hebben er in totaal 810 medicatie-incidenten plaatsgevonden op een totaal 
van (gemiddeld) 642 cliënten6 (intra- en extramuraal) en (gemiddeld) 3 
medicatiemomenten per cliënt per dag (642 cliënten x 3 x 365 dagen = 702.990 
medicatieverstrekkingen per jaar). Dit is een risico van 0,001% op een medicatiefout. 
De medicatie-incidenten zijn in 2018 (810) ten opzichte van 2017 (667) gestegen. 
 
 

                                            
6
 Het betreft hier zowel intra- als extramurale cliënten.  
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Oorzaken medicatie-incidenten 2018 
De grootste oorzaak van medicatie-incidenten is ‘vergeten door medewerker’, 
gevolgd door ‘vergissing van medewerker’. Ten opzichte van 2017 zijn beide 
oorzaakcategorieën gestegen. Ook de volgende oorzaakcategorieën zijn gestegen: 
´niet op de hoogte van de juiste medicatie´ en ´Stond verkeerd op medicijnlijst´. 
De volgende oorzaakcategorieën laten een daling zien: ‘niet op voorraad’ en 
´vergeten door cliënt´. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat er meer extern 
flexpersoneel is ingezet. Daarnaast bleek uit een analyse (op Leenderhof) rondom 
‘medicatie vergeten door medewerker’ dat het MIC-formulier op dit punt onzuivere 
informatie gaf. Dit formulier is eind 2018 dan ook aangepast. Zo zijn o.a. 
oorzaakcategorieën in het MICformulier aangepast/aangescherpt, waardoor beter 
wordt gemeten wat we willen weten. 
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 Q1  Q2  Q3  Q4  2018 2017 

Niet op de hoogte van de juiste 
medicatie 

4 1 2 2 9 8 

Stond verkeerd op medicijnlijst 2 2 4 1 9 3 

Niet op voorraad 3 0 2 0 5 10 

Vergeten door cliënt 10 17 7 9 43 54 

Vergeten door medewerker 117 83 115 115 430 360 

Vergissing van medewerker 25 41 35 30 131 102 

Anders 40 35 54 54 183 129 

       

Totaal 201 179 219 211 810 666 
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MIC-meldingen per organisatie-eenheid 
Hieronder is, per organisatie-eenheid, een overzicht te zien van de MIC-meldingen 
per soort in 2018. 
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4.5 Decubitus 
 
In 2017 is een stroomschema decubituspreventie ontwikkeld, samen met 
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zelf kunnen doen aan preventie en welke disciplines zij wanneer en hoe moeten 
inschakelen. Het schema is 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 20187 
In onderstaande tabel is de prevalentie van decubitus bij Valkenhof weergegeven 
 

 aantal 
cliënten 

cat. 
2 

cat 
3 

cat 
4 

hak stuit zitbeen enkel anders 

2015 53 44 3 17 17 29 0 3 16 

2016 59 45 13 15 23 21 6 8 17 

2017 58 49 18 14 21 20 10 7 23 

2018 96 45 9 36 39 36 2 10 53 

 
In 2018 waren ongeveer 50 cliënten met decubitus categorie 1 waar actie op is gezet 
waardoor de decubitus zich niet uitgebreid is. De acties bestonden uit: 
wisselhouding, ontlasting van de druk met hulpmiddelen van o.a. de ergotherapie. Er 
zijn zeker 13 cliënten die om die reden op een luchtmatras liggen.  
 
Als het risico op decubitus gescoord wordt bij de intramurale cliënten van Valkenhof, 
dan hebben ze allemaal risico op het krijgen van decubitus. Als binnen Valkenhof 
cat. 1 decubitus zich openbaart bij een cliënt, dan wordt direct actie ondernomen 
waardoor verergering voorkomen wordt. 
 
Verder ontwikkelen de meeste mensen in hun laatste levensfase decubitus. Dit komt 
vaak door een combinatie van bedlegerigheid en een slechte voedingstoestand.  
Deze decubitus is nagenoeg niet tegen te houden met drukontlastende maatregelen.  
 
Er is de laatste tijd sprake van decubitus op de enkels, bij mensen die een 
voorkeurs(slaap) houding in bed hebben, of waarvan de voet naar buiten draait.  

4.6 Inzet vrijheidsbeperkende maatregelen 
 
Inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) vindt weloverwogen plaats. Bij de 
aanvang van het toepassen van een VBM is er overleg tussen arts en 
zorgcoördinator over een probleem. Als zij menen dat een VBM 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.  

                                            
7
 De revalidatieafdeling en de Hospice zijn niet meegenomen in de telling. 
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Na inzet wordt de VBM minimaal 1 x per 2 maanden geëvalueerd door arts en 
zorgcoördinator en twee maal per jaar met cliënt en / of 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. 
 
Maandelijks wordt een overzicht bijgehouden van de ingezette VBM. Hieronder het 
overzicht van december 2018. 
 

Soort VBM 
Peildatum 

december 2018 
 

Soort VBM 
Peildatum 

december 2018 

Afzondering  Medicatie maskeren  

Anders 8 Medicatie onder dwang  

Bedhekken  RM / IBS 5 

Bewegingsmelder 61 Rolstoel kantelen 2 

Deurcontactalarm 
(Domotica) 6 Rolstoel op rem 5 

Dwaaldetectie 5 Tafelblad op rolstoel 10 

Extra laag bed 17 Uitluisteren (Domotica) 7 

Gedeeltelijke bedhekken  Veiligheidsgordel op rolstoel 1 

Hansop 10 Volledig bedhekken 30 

Kamerdeur op slot 2 Eindtotaal 169 

 
Onvrijwillige zorg 
Als voorbereiding op de aankomende Wet Zorg en dwang (Wzd) is binnen Valkenhof 
de commissie Onvrijwillige zorg in 2018 aan het werk geweest om het huidige beleid 
en afspraken (gericht op de wet Bopz) om te vormen naar beleid en afspraken 
conform de Wzd. Het beleid is inmiddels vastgesteld en de aanpassingen van 
protocollen en werkinstructies staan voor 2019 gepland. 
 
Onbegrepen gedrag 
In 2018 is gestart met de voorbereidingen van een methodische en multidisciplinaire  
aanpak van onbegrepen gedrag. Alle benodigde documenten, plannen, formulieren, 
risicosignalering, informatie, scholing etc. is ontwikkeld en geregeld. In 2019 wordt 
deze aanpak geïmplementeerd. 
 
Samen met psycholoog, arts en zorgcoördinator wordt in geval van onbegrepen 
gedrag gekeken naar een analyse / oorzaak van dit gedrag. Vanuit de analyse 
worden interventies gedaan, niet op het gedrag zelf. Ook familie wordt hierbij 
betrokken. De interventies bij onbegrepen gedrag kunnen raken aan ‘onvrijwillige 
zorg’, daarom is de aanpak van onbegrepen gedrag in de geest van de Wzd 
opgesteld. 
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4.7 Advanced Care Planning 
 
De Specialist ouderengeneeskunde is opgeleid in en werkt volgens de 
beroepsstandaarden van Verenso en volgens de CLSM-zorgmodel aan Complexe 
Langdurige Systematische en Multidisciplinaire zorg, waarbij zij/hij zich richt op 
kwaliteit van leven van de cliënt, op de autonomie van de cliënt en de prognose 
(zowel qua ziekte als qua zorgvraag). De Specialist ouderengeneeskunde werkt 
proactief om zoveel mogelijk zorgvragen van de cliënt te voorkomen en om optimaal 
aan de wensen en behoeften van de cliënt ten aanzien van wonen, welzijn en zorg te 
voldoen. De Specialist ouderengeneeskunde gaat naast en niet tegenover de cliënt 
staan om op die manier een goed beeld te krijgen van de zorgvragen vanuit het 
perspectief van de cliënt. 
 
Bij opname wordt met / voor iedere cliënt het wel of niet reanimeren afgesproken en 
vastgelegd. Tijdens het verdere verblijf worden het wel / niet starten met 
levensverlengende behandelingen en wel / geen ziekenhuisopname besproken. 

4.8 Leren en verbeteren 
 
Valkenhof borgt leren en werken aan kwaliteit door o.a. de Vilans-protocollen, eigen 
documenten op iProva, deskundigheidsbevordering via Leerplein, uitvoeren en 
verbeteren n.a.v. interne en externe audits, kwaliteitsvenster op de website, 
deelname aan lerende netwerken en opstellen van kwaliteitsplan en 
kwaliteitsverslag. 

4.8.1 Plan en Do 
 
Kwaliteitsvenster 
Valkenhof heeft een Kwaliteitsvenster op haar website gezet dat gevuld is met 
kwaliteitsinformatie. De resultaten van de Medewerker Monitor, uitgevoerd in het 
najaar van 2018, staan inmiddels ook in het kwaliteitsvenster. 
 
Lerend netwerk 
Het lerend netwerk met Annaklooster, Vitalis en Joris Zorg, het Klavertje 4-overleg, 
loopt volgens plan vier maal per jaar op bestuursniveau en beleidsniveau. Met deze 
organisaties wordt o.a. het Kwaliteitsplan geëvalueerd en wordt georganiseerd dat 
medewerkers onderling uitgewisseld worden om van elkaar te leren. Dit ‘roefelen’ 
voor alle medewerkers verloopt mondjesmaat: er zijn contacten gelegd tussen 
roefelaars en afdelingen voor bv. meekijken met de voeding en tussen behandelaren 
onderling. De organisaties uit het lerend netwerk vinden onderdelen van Valkenhof 
‘roefelwaardig’: via telefoon en e-mail zijn over en weer de nodige contacten gelegd. 
 
Interne en externe audits 
De interne auditplanning 2018 is op één audit na uitgevoerd zoals gepland. De ene 
audit is doorgeschoven naar 2019. Onderwerpen die geaudit zijn: HACCP, BHV, 
vrijheidsbeperkende maatregelen, medicatiebeleid (o.a. dubbele controle),  
zorgleefplan. Het resultaat van de meeste audits is dat er puntjes op de i gezet 
moeten worden op de locatie. Er zijn enkele Valkenhofbrede acties uit de audits 
gekomen, deze staan hieronder vermeld bij 4.8.2 Check en Act. 
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Valkenhof heeft gekozen om haar kwaliteitssysteem te baseren op de HKZ-normen. 
In 2018 is de transitie gemaakt naar de HKZ-normen 2015 voor de hele organisatie 
en Valkenhof heeft hiervoor het certificaat ontvangen. De majors over het 
onvoldoende uitvoeren van de dubbele controle van risicovolle medicatie zijn 
weggewerkt en voor de minors is een verbeterplan opgesteld. De minors gaan over: 
Betrekken van behandelaren bij beleid, Privacy van persoonsgegevens, 
Zorgovereenkomst volgens AVG, Projectplan Schoonmaakwerkzaamheden, en 
Meetbare doelen. 
 
Kwaliteitsplan en Kwaliteitsverslag 
In 2018 is het Kwaliteitsverslag 2017 opgesteld, het Kwaliteitsplan 2018 twee maal 
geëvalueerd met een voortgangsrapporgae en het Kwaliteitsplan 2019 opgesteld. 

4.8.2 Check en Act 
 
Het lerend netwerk Klavertje 4 blijft gecontinueerd.  
 
Naar aanleiding van de in- en externe audits is het medicatiebeleid voor dubbele 
controle van medicatie aangepast: ook niveau 2+ mag de dubbele controle uitvoeren. 
Ook wordt in 2019 onderzocht hoe het huidige sleutelbeleid (met sleutelkastje) van 
de medicatieruimte kan worden verbeterd. 
 
Valkenhof neemt het opstellen en evalueren van kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag 
voor 2019 mee. 
 
De jaarlijkse HKZ-audit wordt gecontinueerd in 2019, de verbeteracties worden 
gemonitord. 

5 Randvoorwaarden 
 

5.1 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’. 

5.1.1 Plan en Do 
 
Advies van zorgmedewerkers en behandelaren 
Valkenhof zet tea-time bijeenkomsten in om alle medewerkers te betrekken bij en te 
informeren over kaders en (kwaliteits)jaarplannen. 

5.1.2 Check en Act 
 
In 2019 zet Valkenhof deze tea-time bijeenkomsten  voort. 
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5.2 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. 

5.2.1 Plan en Do 
 
Valkenhofplan personeel 
Nieuwe medewerkers volgen verschillende kortdurende vakinhoudelijke scholingen, 
gebruikmakend van de extra financiële middelen die het SectorPlan Plus biedt. Deze 
scholingen om medewerkers bekwaam te maken en houden zijn onderdeel van het 
inwerkprogramma. In het kader van de te verwachten personeelstekorten zijn er 
extra leerlingen en stagiaires aangenomen, op verschillende niveaus. De werving en 
scholing van nieuwe medewerkers en leerlingen richt zich in 2019 ook specifiek op 
andere doelgroepen, zoals zij-instromers en herintreders. 
 
Inzet innovatie technologie 
Op locatie Leenderhof en den Haagcker is de domotica uitgerold. De VBM’s zijn 
uitgebreid met Bewegingsmelder met uitluisteren en / of beeld en Deurcontactalarm, 
inclusief bijbehorende protocollen. Het bijzondere hieraan is dat domotica juist is 
ingezet om vrijheid / privacy / eigen regie te vergroten en dat er niet onnodig een 
cliëntkamer betreed hoeft te worden. 
 
Valkenhof wilde met Europees gesubsidieerd project AAL, samen met 2M,  
deelnemen als eindgebruikersorganisatie. Helaas is de subsidie voor het AAL-project 
afgewezen. 

5.2.2 Check en Act 
 
Op basis van een meerjaren personeelsplan,  waarin ook  de inzet van extra 
kwaliteitsgelden / kwaliteitsbudget opgenomen is, worden in 2019 verdere acties 
uitgezet. Domotica uitrol wordt in 2019 vervolgd op de andere locaties. 

5.3 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. 

5.3.1 Plan en Do 
 
Updates iProva (Infoland) 
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Eind 2017 is een nieuwe portal van iProva voor Valkenhof ontworpen. Begin 2018 
zijn de eerdere releases van iProva geïnstalleerd voor heel Valkenhof. Valkenhof is 
weer ‘bij’ met de nieuwe releases van iProva en onderhoudt dit nu. 

5.3.2 Check en Act 
 
In 2019 is Valkenhof voornemens om met iProva ‘in the cloud’ te gaan. En ook neemt 
Valkenhof zich voor om alle documenten kritisch bekijken en het documentenbestand 
op te schonen daar waar het kan. 
 
In 2019 wordt de overstap voorbereid naar een ander Electronisch Cliënten Dossier, 
gebaseerd op de MIKZO-methodiek. Het plan is ook om electronisch af te gaan 
tekenen via Medimo. 

5.4 Gebruik van informatie 
 
Valkenhof borgt gebruik van informatie door o.a. metingen cliënt- en medewerker 
tevredenheid. 

5.4.1 Plan en Do 
 
In 2018 heeft Valkenhof de MedewerkerMonitor via Actiz afgenomen bij haar 
medewerkers. Valkenhof deed mee met de meting in het najaar en koos ervoor om 
medewerkers te attenderen op en te motiveren voor het invullen van de meting met 
een persoonlijke brief. 

5.4.2 Check en Act 
 
De MedewerkerMonitor is uitgevoerd en heeft een respons van 41%. De resultaten 
zijn begin 2019 beschikbaar en worden dan gedeeld met managers en medewerkers. 
Op basis van de resultaten worden gerichte verbeteracties opgesteld. 

6 Cliëntoordelen 
 

6.1 Cliënttevredenheid ZorgkaartNederland 
 
De tevredenheid van cliënten en vertegenwoordigers over zaken als gastvrijheid, 
maaltijden, schoonmaak en inrichting wordt met intern ontwikkelde vragenlijsten 
gemeten en ook via ZorgkaartNederland. Valkenhof stimuleert haar cliënten en 
vertegenwoordigers om (nog meer) ervaringen te delen op ZorgkaartNederland. 
 
In 2018 is gebruik gemaakt van de interviewers van de Patiëntenfederatie voor 
Kempenhof en de Bogen om ter plekke nog meer waarderingen op te halen bij 
cliënten en familie 

 Interviewteam + belactie Kempenhof: 36 waarderingen  

 Belactie De Bogen: 8 waarderingen 
 
Alle waarderingen zijn gedeeld met de managers zodat zij waar nodig maatregelen 
kunnen nemen. Vanaf 28 augustus 2018 tellen waarderingen op ZorgkaartNederland 
ouder dan 4 jaar niet meer mee in het cijfer dat zorgverleners of zorginstellingen 
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scoren. Dankzij een nieuwe berekening geven de waarderingen hierdoor een 
actueler beeld. Dit heeft tot gevolg dat de gestelde doelstelling niet meer van 
toepassing is. 
 
Stand van zaken totaal Zorgkaart Nederland, per 11 december 2018 
 

Locatie # 2017 
Gemiddeld 
cijfer 

# 11 dec 2018 
Gemiddeld 
cijfer 

Doel* # %* 

Kempenhof 85 7,6 105 7,6 170 62% 

Taxandria** 42 7,4 19 7,3 84 23% 

De Vlasgaard 43 8,3 47 8,3 86 55% 

De Bogen** 19 8 21 8,1 38 55% 

Leenderhof 33 8,5 31 8,5 66 47% 

Thuiszorg 
Valkenhof 

36 8,2 37 8,2 
72 51% 

*ivm wijziging beleid Zorgkaart NL is de doelstelling zoals vooraf gesteld niet meer 
haalbaar. 
 
**Minder dan 30 beoordelingen wordt in ZorgkaartNL als te laag beschouwd voor een 
betrouwbaar beeld.  
 
Jaaroverzichten ZorgkaartNederland per locatie 
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6.2 Cliënttevredenheid Voel je thuis bij Valkenhof 
 
In 2017 is gestart met het ontwikkelen van een meting ‘Voel je thuis bij Valkenhof’ om 
in 2018 de cliënttevredenheid en mantelzorgtevredenheid te gaan meten. Binnen 
Valkenhof wordt het Thuisgevoel bij Valkenhof (=cliënttevredenheid) gemeten via 
een eigen meting met een Tevredenheidsmeter (=vragenlijst voor èn cliënt èn 
mantelzorger) en een duogesprek met cliënt / vertegenwoordiger. Ook wordt er een 
aanbevelingsvraag gesteld.  
 
Respons Tevredenheidsmeter najaar 2018 
Aantal verstuurde vragenlijsten 
Q4 

Aantal ingevulde vragenlijsten 
Q4 

Respons in % 
Q4 2018          Q2 2018 

Cliënten somatiek  164 Cliënten somatiek 20 12,2 % 5,9 % 

Mantelzorgers PG 
Mantelzorgers somatiek  
Totaal mantelzorgers 

174 
216 
390 

Mantelzorgers PG 
Mantelzorgers somatiek 
Totaal mantelzorgers 

 
 
838 

 
 
21,3 % 

 
 
51,5 % 

 
Resultaten cliënten Valkenhof en locaties najaar 2018 
Welke vragen zijn gesteld aan cliënten? 
1. Hoe gaan wij met U om? 
2. Hoe is het contact en het samenleven met andere bewoners? 
3. Hoe is onze ondersteuning in het contact met uw familie en vrienden? 
4. Hoe is de sfeer bij het contact met andere bewoners van de afdeling? 
5. Wat is uw oordeel over de activiteiten op de afdeling? 
6. Hoe is het respect en de waardering voor U op de afdeling? 
7. Hoe worden uw eigen gewoonten op de afdeling gerespecteerd? 
8. Wat is uw oordeel over de wijze waarop U uw eigen leven kunt bepalen? 
9. Bent U tevreden met uw privéruimte? 
10. Voldoen de gezamenlijke ruimtes op de afdeling aan uw behoeften? 
11. Wat is uw oordeel over het gebouw en de buitenomgeving? 
12. Voelt u zich thuis bij Valkenhof? 
13. Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u ons zou aanbevelen 

bij uw familie en vrienden?   

                                            
8
 Uit de geretourneerde vragenlijsten is niet goed te achterhalen of het om een mantelzorger PG of 

mantelzorger somatiek gaat. 
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Gemiddelde score per vraag cliënten vraag 1 t/m 11 
 

 
Uit de ingevulde antwoorden cliënten  blijkt een hoge score op vraag 1 t/m 11. 
 
Thuisgevoel cliënten 
Van de 20 cliënten die de vragenlijst invulde, voelen er 19 (95%) zich thuis bij 
Valkenhof en 1 (5%) niet. In het voorjaar van 2018 voelden 96% van de cliënten zicht 
thuis bij Valkenhof. 
 

 
 
Aanbevelingsvraag cliënten  
Op een schaal van 1 t/m 10 scoren de cliënten gemiddeld: 7,95. in het voorjaar van 
2018 was dit 8. 
De NPS-score (Net Promoter Score)9 cliënten is: 8-3=5 
 
Resultaten mantelzorgers Valkenhof en locaties najaar 2018 
Welke vragen zijn gesteld aan mantelzorgers? 
1. Hoe gaan wij met U om? 
2. Hoe is onze ondersteuning in het contact met uw naaste?  
3. Hoe is de sfeer bij het contact met andere bewoners van de afdeling? 
4. Wat is uw oordeel over de activiteiten op de afdeling? 
5. Hoe is het respect en de waardering voor U op de afdeling? 
6. Hoe worden uw eigen gewoonten op de afdeling geaccepteerd? 

                                            
9
 De NPS-score wordt berekend door het aantal criticasters (score 0 t/m 6) af te trekken van de 

promotors (score 9 en 10). De passief tevredenen (score 7 en 8) worden niet meegenomen in de NPS 

4,1 
3,65 

4 3,8 3,95 
4,35 4,4 4,25 4,25 3,95 

4,35 

0
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5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Valkenhofscore per vraag 
(gemiddeld) 

Valkenhofscore per
vraag (gemiddeld)

95% 

5% 

Thuisgevoel Valkenhof 
cliënten, november 2018 
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7. Bent u tevreden met de privéruimte van uw naaste? 
8. In hoeverre voldoen de gezamenlijke ruimtes op de afdeling aan uw 

behoeften? 
9. Wat is uw oordeel over het gebouw en de buitenomgeving? 
10. Voelt u zich thuis bij Valkenhof? 
11. Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u ons zou 

aanbevelen bij uw familie en vrienden? 
 
Gemiddelde score per vraag mantelzorgers vraag 1 t/m 9 
 

 
 
Uit de ingevulde antwoorden mantelzorgers blijkt een hoge score op vraag 1 t/m 13. 
 
Thuisgevoel mantelzorgers 
Van de 83 mantelzorgers die de vragenlijst invulde, voelen er 76 (92%) zich thuis bij 
Valkenhof en 7 (8%) zich niet. In het voorjaar 2018 voelde 93% van de 
mantelzorgers zich thuis bij Valkenhof. 
 

 
 
Aanbevelingsvraag mantelzorgers 
Op een schaal van 1 t/m 10 scoren de mantelzorgers gemiddeld: 8. In het voorjaar 
van 2018 was dit 7.32. 
De NPS-score (Net Promoter Score)  mantelzorgers is: 45-13=32 

4,04 4,02 
3,59 3,66 

4,08 3,96 
4,2 

3,88 3,78 
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6.3 Check en Act Cliënttevredenheid 
 
Cliënttevredenheid via ZorgkaartNederland blijft een onderwerp in het Kwaliteitsplan 
2019.  
 
Valkenhof heeft naast ZorgkaartNederland ook een eigen meting om het Thuisgevoel 
bij Valkenhof (=cliënttevredenheid) te meten. Cliënten en mantelzorgers ervaren dat 
er (te) veel gemeten wordt en geven (mogelijk) de voorkeur aan de eigen meting van 
Valkenhof boven het geven van een waardering op Zorgkaart Nederland. In 2019 
wordt geëvalueerd hoe vaak de Tevredenheidsmeter bij cliënten en 
vertegenwoordigers wordt afgenomen. 

7 Verbeteren per locatie 
 

7.1 De Bogen Plan en Do 
 
Voel je Thuis bij Valkenhof is, samen met de mantelzorgers, geïmplementeerd 
binnen de locatie. De gesprekken over het wonen en welzijn van de cliënt zijn zoveel 
als mogelijk opgenomen binnen de reguliere momenten. De uitkomsten worden 
gebruikt om het welzijn en welbevinden verder te optimaliseren. Zo is via het 
implementeren van de sous-vide-maaltijden en de aankomende kwaliteitsgelden een 
ruimere bezetting van de zorghulpen geregeld om de toezichtfunctie en de andere 
voedingstaken goed te kunnen doen. 

7.2 De Bogen Check en Act 
 
Het organiseren van cliënt / familieavonden worden in het kwaliteitsplan van 2019 
opgenomen om het Voel je thuisgevoel verder te optimaliseren. Daarnaast is de inzet 
van extra personeel met het kwaliteitsbudget een onderwerp in het kwaliteitsplan 
2019 en ook teamvorming gericht op het samenwerken tussen de medewerkers van 
de Bogen en den Haagacker. Het implementeren van het nieuwe ECD krijgt ook 
aandacht. 

7.3 Den Haagacker Plan en Do 
 
Het woonzorgklaar maken van de nieuwe locatie samen met projectgroep en teams, 
nam het grootste deel van 2018 in beslag. Eerst stonden de bouwzaken en het 
aantrekken van nieuw personeel op de voorgrond. Daarna het inrichten van de 
werkprocessen, verdelen van het personeel, het verhuizen en inhuizen. Vanaf 
oktober 2018 is den Haagacker geopend en komen cliënten wonen op geleide van 
voldoende en bekwaam personeel. 

7.4 Den Haagacker Check en Act 
 
De teams zijn gestart, de locatie wordt gevuld met cliënten en personeel. Vanaf 2019 
wordt den Haagacker meegenomen in de jaarplan- en kwaliteitscyclus. Onderwerpen 
zijn: passende indicaties voor nieuwe cliënten, de inzet van extra personeel met het 
kwaliteitsbudget en ook teamvorming gericht op het samenwerken tussen de 
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medewerkers van de Bogen en den Haagacker. Het implementeren van het nieuwe 
ECD krijgt ook aandacht. 

7.5 Leenderhof Plan en Do 
 
Het Voel je thuis-gevoel vergroten samen met familie en vrijwilligers, daar is aan 
gewerkt door huiskamergesprekken te voeren. Alle teamleden hebben aandacht voor 
welzijn door de huiskamerdienst zodat er een zinvolle dagbesteding binnen 
Leenderhof is gerealiseerd. Op elke afdeling is een huiskamerdienst opgenomen in 
het dienstrooster. De medewerker die deze dienst heeft is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van een huiskameractiviteit  met voldoende afwisseling in de activiteiten. 
Hiervoor is een basisprogramma opgesteld met richtlijnen om een activiteit te kiezen, 
ondersteund door een box / kast met materialen. 
 
Het gezelliger maken van het Grand Café is gedaan door o.a. meer aanloop te 
organiseren. 

7.6 Leenderhof Check en Act 
 
Inmiddels is de huiskamerdienst een volwaardige dienst op de afdelingen, volwaardig 
wil hier zeggen dat iedereen deze dienst even belangrijk vindt als een zorgdienst. De 
invulling van de huiskameractiviteit is kwalitatief nog afhankelijk van de medewerker 
die deze uitvoert. Sommige vertrekken bewust vanuit de behoefte / mogelijkheden en 
wensen van bewoners. Anderen houden zich wat meer vast aan het basisprogramma 
of aan de activiteit die zij kennen. 
 
Voor 2019 zijn de onderwerpen in het Kwaliteitsplan Tijd en aandacht voor de 
cliënten door te focussen op het activiteitenprogramma in de huiskamers, Inzet van 
extra personeel met het kwaliteitsbudget en een netwerkorganisatie /  open huis  
voor iedereen met inzet van domotica en het nieuwe ECD. 

7.7 Kempenhof Plan en Do 
 
Het Voel je thuis-gevoel op Kempenhof  en een andere ambiance is verbeterd door 
het houden van huiskamergesprekken en ook individuele gesprekken, gesprekken 
tijdens de eet- of koffiemomenten, maar ook met cliënten en mantelzorgers in een 1-
op-1 gesprek. Door deze gesprekken wordt er gemerkt dat de drempel om met elkaar 
in gesprek te gaan verlaagd is en dat voorvallen, verwachtingen en feedback eerder 
met elkaar gedeeld worden. De sfeer is meer ontspannen en er zijn kortere lijnen in 
de communicatie. Ook binnen de teams is gewerkt, onder begeleiding van een 
externe coach, aan communicatie, korte lijnen en de sfeer. 

7.8 Kempenhof Check en Act 
 
Het aanbod in het Grandcafe is uitgebreid en de sfeer en bejegening is een nog een 
actueel verbeterpunt. Inzet van extra personeel met het kwaliteitsbudget, tevreden 
cliënten en medewerker en het leren van cliëntervaringen zijn onderwerpen voor het 
Kwaliteitsplan 2019. Het implementeren van het nieuwe ECD krijgt ook aandacht. 
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7.9 Taxandria Plan en Do 
 
Het Voel je thuis bij Valkenhof is geïmplementeerd binnen de locatie. Met duo-
gesprekken en een vragenlijst wordt gekeken wat er echt toe doet voor cliënten. Zo is 
het aanbod van activiteiten uitgebreid met een tuingroep waarbij twee tuinlieden op 
woensdag de tuin in gaan en groentes kweken. Deze worden nu in de hal van 
Taxandria te koop aangeboden ( sla, komkommer, radijsjes, enz.). Het animo voor de 
avondactiviteiten is  wisselend. Op alle etages werken de zorghulpen nu allemaal tot 
20.30 uur. Zij zorgen voor welzijnsactiviteiten en een extra versnapering in de avond. 
Naast het feit dat er personeel aanwezig én aanspreekbaar is in de huiskamers is het 
voor de avondmedewerkers een rustige gedachte als ze op de bewonerskamers aan 
het werk zijn. De AB-ers zijn geïntegreerd in de teams en worden betrokken in zorg- 
en welzijnsmomenten. 
 
Via familiebijeenkomsten wordt vorm gegeven aan het mantelzorgbeleid van 
Valkenhof: familie wordt betrokken bij diverse gelegenheden (carnaval, Pasen, 
Sinterklaas, Kerst, Nieuwjaarsborrel)  

7.10 Taxandria Check en Act 
 
De onderwerpen Tijd en aandacht voor de cliënten  (persoonsgerichte zorg, wonen 
en welzijn, veiligheid),  Voldoende, gemotiveerd en deskundig personeel passend bij 
de diversiteit van de bewonersgroepen (inzet extra personeel met het 
kwaliteitsbudget) en Leren, verbeteren en innoveren / innovatieve technologie o.a. 
implementeren nieuwe ECD zijn opgenomen in het Kwaliteitsplan van 2019. 

7.11 Vlasgaard Plan en Do 
 
Afgelopen jaar staat de participatie van AB-er in de basiszorg centraal. AB-ers en 
Zorgcoördinator Welzijn hebben actief diensten gedraaid in de basiszorg en op 
diverse momenten in de week gerichte activiteiten met bewoners uitgevoerd.  
De vervolgstap is om per afdeling activiteiten en zorgmomenten te integreren. Het 
project Sundowning helpt hierbij om in de avonduren meer aandacht voor activiteit te 
hebben.  
 
Het Voel je thuis-project is geïmplementeerd, samen met mantelzorgers, volgens het 
stappenplan met gesprekken en een vragenlijst. Iedereen voelt zich thuis in de 
Vlasgaard. En er zijn wat afspraken gemaakt, bv. om te bellen na 10u30, nieuwe 
gordijnen in een huiskamer, laptop die als zwarte doos wordt gezien word beplakt 
met leuke folie. Zo is ook meteen aandacht aan de mantelzorger gegeven en 
mantelzorgparticipatie besproken. 

7.12 Vlasgaard Check en Act 
 
Het kwaliteitsplan 2019 bevat de onderwerpen Tijd en aandacht voor de cliënten  
(persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, veiligheid),  Voldoende, gemotiveerd en 
deskundig personeel passend bij de diversiteit van de bewonersgroepen (inzet extra 
personeel met het kwaliteitsbudget) en Leren, verbeteren en innoveren / innovatieve 
technologie o.a. implementeren nieuwe ECD. 
 
 


