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De Leyhoeve: Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit & Thema Vrijheid & veiligheid – BOPZ  

 

Totaal 1 locatie. Zorgsoorten: Somatiek, psychogeriatrie, ZZP 4 t/m 7, Zorghotel en palliatieve zorg  

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,0 

 

De Leyhoeve nam binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen deel aan twee thema’s: 

Meten en verantwoorden van kwaliteit en Vrijheid & veiligheid – BOPZ 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit  

De Leyhoeve is samen met 44 andere zorgaanbieders aan de slag gegaan op het thema Kwaliteit meten 

en verantwoorden. Dit thema omvat het meten en verantwoorden van de kwaliteit van leven en zorg 

waarbij de ervaring en beleving van cliënten centraal staat. Zorgaanbieders verkennen hoe zij 

kwaliteit inzichtelijk kunnen maken voor medewerkers op een manier die het leren en verbeteren in 

het werk van alledag bevordert. Het doel is om steeds beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften 

van bewoners en hun ervaringen uitgangspunt te maken voor leren en ontwikkelen. 

 

In De Leyhoeve wordt elke dag en organisatie breed de manier waarop het leven, wonen en de 

(verpleeg)zorg tot stand komt onder de loep genomen. Met als centrale vraag: zouden wij dit ook zo 

voor onze eigen moeder willen?  

Er wordt gestreefd naar het behalen en continueren van de hoogste score op het gebied van de vier 

kernwaarden van de Leyhoeve: woongenot, leefplezier, gastvrijheid en kwaliteit. Om te weten of de 

goede zorg die de Leyhoeve levert ook daadwerkelijk zo ervaren wordt door de bewoners, 

mantelzorger(s), familie, gasten en medewerkers, wordt er gemeten met One-2-ten. Dit is een 

continu metend kwaliteitsmeetsysteem met een adaptieve vraagmethode. De vragen kunnen dagelijks 

door iedereen die in de Leyhoeve woont, werkt of door bezoekers anoniem digitaal worden ingevuld. 

De vragen zijn opgesteld in samenspraak met bewoners, Cliëntenraad en medewerkers. In het 

kwaliteitsmeetsysteem van de Leyhoeve staat de beleving van de bewoner/mantelzorger en de 

medewerker centraal in het evalueren en verbeteren van de kwaliteit.  

Bij het ontwikkelen van het kwaliteitsmeetsysteem is gekozen voor het meten en verbeteren op vier 

niveaus: 

1. Kort Cyclisch: Dit is het meten van verschillende onderwerpen in kortere periodes en kan gaan 

over bijvoorbeeld activiteiten, eten of bijeenkomsten per periode.   

2. ZorgkaartNederland variant: De vragen die worden gesteld zijn op de vragen van 

ZorgkaartNederland gebaseerd. Hierbij wordt onder andere de algemene beleving gemeten 

volgens de ZorgkaartNederland domeinen.  

3. Positieve Gezondheid bewoners/mantelzorgers: De Leyhoeve streeft naar het behalen en 

continueren van de hoogst gewenste score op de 5 pijlers van het SPIN-model van Machteld 

Huber (Positieve Gezondheid). Daarbij gaat de Leyhoeve individueel bij de bewoners en 

mantelzorgers de kwaliteit meten, om zo de variabelen te ondervinden en op basis hiervan 

te verbeteren.  

4. Positieve Gezondheid medewerkers: Ook voor medewerkers wordt de kwaliteit van Positieve 

Gezondheid op dezelfde manier gemeten en op basis van de input verbeterd. 

 

De Leyhoeve streeft naar het schoolcijfer 9 en waar resultaten lager zijn, wordt binnen het 

kwaliteitsmeetsysteem direct doorgevraagd naar verbeterwensen. De antwoorden geven direct een 

beeld van waar de Leyhoeve het goed doet en waar verbeterpunten liggen. Daarnaast zijn de 

uitkomsten ‘real time’, wat betekent dat wanneer er een onvoldoende valt (een score van 5 of lager), 

er direct geschakeld kan worden. Door de uitkomsten te tonen op de website, is er altijd een actueel 
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en transparant beeld van de kwaliteitsbeleving van de bewoners, mantelzorger(s), bezoekers en 

medewerkers. De Leyhoeve gelooft in een combinatie van meetinstrumenten voor het meten van de 

kwaliteit van zorg in harmonie met de kwaliteit van leven. Als aanvulling op One-2-ten organiseert de 

organisatie daarom één keer per maand een ‘huiskamergesprek’ met bewoners, familie van bewoners, 

mantelzorgers, huisartsen en eventueel specialist ouderengeneeskunde, cliëntenraad, 

(zorg)medewerkers, management.  Om de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van de bewoners 

te optimaliseren bespreekt de Leyhoeve bovendien de mogelijkheid met collega-zorgorganisaties om 

audits bij elkaar uit te voeren.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Met bewoners worden periodiek leefplanbesprekingen gehouden aan 

de hand van de vragen van het Spinnenweb van Machteld Huber. Hieruit blijkt dat bewoners 

tevreden zijn en het verblijf op De Leyhoeve als fijn ervaren. Ook de leden van de 

Cliëntenraad onderschrijven het beeld van tevreden bewoners. De cliëntenraadsleden zijn 

intensief betrokken bij de besluitvorming. 

- Professional: De medewerkers zijn tevreden en trots om bij te dragen aan een betere 

ouderenzorg in Nederland. Volgens de projectleider ervaren de medewerkers het werken niet 

langer als werk. Medewerkers durven elkaar volgens de projectleider ook onderling aan te 

spreken op verbeterpunten. Respectvolle bejegening is hierbij essentieel.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Beschrijving kwaliteitsmeetsysteem: De Leyhoeve heeft een kwaliteitsmeetsysteem gemaakt, 

gebaseerd op de vier niveaus.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

De Leyhoeve wil in de nabije toekomst meer aandacht gaan besteden aan de overbelaste 

mantelzorger. Ook gaat de organisatie in 2018 onderzoeken of ze hierover kennis en ervaringen 

kunnen uitwisselen met andere zorgaanbieders. Daarnaast gaat De Leyhoeve in 2018 onderzoeken of 

zij een koppeling kan maken tussen One-2-ten en ZorgkaartNederland voor het monitoren van 

cliëntervaringen. Om de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van de bewoners te optimaliseren, 

bespreekt de Leyhoeve de mogelijkheid met collega zorgorganisaties (uit het lerend netwerk) om 

audits bij elkaar uit te voeren. Deze plannen worden verder vormgegeven in het eerste kwartaal van 

2018. Tot slot wil de Leyhoeve alle leefplannen synchroniseren met de kernwaardes van Positieve 

Gezondheid en de uitkomsten van de risicoscan.  

 

Tips & Tops 

- Als een organisatie de leefwereld vooropzet en ‘wonen’ zo min mogelijk aanvliegt vanuit de 

zorg kan de organisatie ‘gastvrijheid’ als concept neerzetten. De zorg gaat dan veel meer 

over leven en wonen dan sec ‘zorg’.  

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-leyhoeve/  

http://www.leyhoeve.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-slotbijeenkomst-thema-kwaliteit-meten-en-

verantwoorden/  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/meten-en-verantwoorden-van-kwaliteit-ken-je-mij/  

https://nl.one-2-ten.com/zorg/realtime-meetinstrument-leyhoeve/  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/One2ten.pdf  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Bijlage-1-De-Leyhoeve-relatie-

tot-kwaliteitskader.docx  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Bijlage-2-Kwaliteit-meten-en-verbeteren-met-One2ten.docx
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-leyhoeve/
http://www.leyhoeve.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-slotbijeenkomst-thema-kwaliteit-meten-en-verantwoorden/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-slotbijeenkomst-thema-kwaliteit-meten-en-verantwoorden/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/meten-en-verantwoorden-van-kwaliteit-ken-je-mij/
https://nl.one-2-ten.com/zorg/realtime-meetinstrument-leyhoeve/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/One2ten.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Bijlage-1-De-Leyhoeve-relatie-tot-kwaliteitskader.docx
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Bijlage-1-De-Leyhoeve-relatie-tot-kwaliteitskader.docx
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https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Bijlage-2-Kwaliteit-meten-en-

verbeteren-met-One2ten.docx  

 

Vrijheid & veiligheid – BOPZ  

De Leyhoeve is één van de 15 zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Vrijheid & veiligheid – 

BOPZ. De Leyhoeve nam met alle locaties deel aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen.  

Het doel binnen het thema BOPZ is om in gezamenlijkheid te verkennen hoe de bewegingsruimte van 

cliënten verruimd kan worden binnen het bestaande wettelijke kader. Binnen dit vraagstuk spelen 

verschillende belangen een rol waarbij de afweging tussen veiligheid en vrijheid  voor de cliënt steeds 

centraal staat. De uitdaging is dat zorgorganisaties tot passende oplossingen komen voor de cliënt en 

de daarbij behorende belangen en risico’s zorgvuldig afwegen. Er is gezocht naar een methode die 

cliënten en zijn sociale omgeving helpt om in overleg met professionals tot duidelijke afspraken te 

komen over het verantwoord verruimen van de bewegingsvrijheid van cliënten. VWS en de IGJ hebben 

in de themagroep meegedacht. 

 

Professionals van de Leyhoeve verlenen zorg op basis van professionele autonomie. Ze stemmen de 

zorgverlening af op de wensen en behoeften van de cliënt. Dat betekent dat de huidige richtlijnen, 

normen en eisen niet blindweg nageleefd worden, indien ze niet ten goede komen aan de kwaliteit 

van zorg of leven van de cliënt. Ook op gebied van vrijheid en veiligheid. Woonlandschap de Leyhoeve 

streeft naar zoveel mogelijk vrijheid voor al haar cliënten. Hierbij gaat het om eigen regie, 

bewegingsvrijheid, keuzevrijheid, onafhankelijkheid en een vrij toegankelijke uitgang ongeacht de 

aard van de zorgvraag. Het hanteren van een open-deur beleid voor cliënten met een vorm van 

dementie was voor de Leyhoeve een uitdaging. Want hoe zorg je er met elkaar voor dat cliënten niet 

door dwaalgedrag in een onveilige situatie belanden? Dat vraagt om creativiteit. De Leyhoeve is geen 

BOPZ erkende organisatie, maar ze zijn binnen dit thema wel aan de slag gegaan. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt: Cliënten zitten lekker in hun vel, meent de projectleider. Een lid van de Cliëntenraad 

ziet mooie voorbeelden van de inzet van domotica. ‘Een jongdementerende mevrouw doet 

zelf haar boodschappen. Ze hebben contact gezocht met de winkels in de buurt zodat ze haar 

kennen. Het gaat goed met haar en ze heeft geen GPS nodig. Er is veel gesproken met de 

familie over wat voor haar het allerbeste zou zijn en dat is ook allemaal goed vastgelegd.’ De 

cliëntenraad vergadert altijd samen met het bestuur van de Leyhoeve. De aanwezigheid van 

de huiskamervader of -moeder in de huiskamer beïnvloedt het sociale welzijn van de cliënt 

gunstig en zorgt ervoor dat cliënten minder behoefte hebben om te gaan dwalen. Sommige 

maatregelen die onder de noemer vrijheidsbeperking vallen, zoals het zorghorloge, kunnen 

juist vrijheid bevorderend werken of als comfortmaatregel worden ervaren door de cliënt. 

- Mantelzorger: Niet alleen de cliënt met een zorgbehoefte staat centraal bij de Leyhoeve, ook 

de mantelzorger en (andere) familie erg belangrijk binnen de organisatie, aldus de 

projectleider. 

- Professional: Volgens de projectleider heerst er een goede werksfeer. De werknemers zijn 

ook trots dat zij mogen bijdragen aan een betere ouderenzorg in Nederland. Kwalitatief 

brengt de organisatie via de Leydraden ook de effecten over. Wie bijvoorbeeld nieuw is, leest 

de Leydraden door. Het helpt de medewerkers om niet vanuit wet- en regelgeving te denken, 

maar vanuit de visie.’ Projectleider: ‘Mensen komen naar het werk voor wie het eigenlijk niet 

als werk voelt; dat is het mooiste compliment dat ze geven. Medewerkers durven te staan 

voor hun professie. Daar is de organisatie ook trots op.’ Een medewerker bouwt een goede 

relatie op met cliënten en familieleden door middel van gesprekken met de 

leefplanbesprekingen aan de hand van de vragen van Machteld Huber en de risicoscan. 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Bijlage-2-Kwaliteit-meten-en-verbeteren-met-One2ten.docx
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Bijlage-2-Kwaliteit-meten-en-verbeteren-met-One2ten.docx
https://www.vilans.nl/projecten/transformatieprogramma-positieve-gezondheid


 

December 2017 
 

Resultaat: Opbrengsten 

- Aangepaste woningen: 200 reguliere woningen zijn allen voorzien van aanpassingen om ‘het 

zo lang mogelijk thuis wonen’ te garanderen. Door de onzichtbare zorginfrastructuur en de 

toepassing van domotica, is deze woning niet alleen geschikt om zorg te leveren, maar wordt 

hierdoor tegelijkertijd een mantelzorg omgeving gecreëerd. Domotica die de cliënt wil 

gebruiken kan de veiligheid garanderen.  

- De Leydraden: Dit zijn hun eigen voorschriften in plaats van protocollen. Leydraden zijn de 

vertaling van de visie van de organisatie naar veertien heldere richtlijnen voor professionals. 

Projectleider: ‘Een proces als dit is nooit af. Je bent er niet met alleen een visie; de visie 

moet uitgedragen worden door de mensen die zorg en aandacht geven. 

- One2ten: Methodiek om de klanttevredenheid te meten, 

- Digitaal zorgsysteem (ONS): De Leyhoeve heeft een digitaal zorgsysteem waarin afspraken 

met de cliënt worden vastgelegd. Daarnaast gebruikt de organisatie het zorgsysteem als 

declaratiesysteem en communicatiesysteem. Zowel voor communicatie tussen zorg- en 

dienstverlening binnen de Leyhoeve, als voor communicatie met eerstelijns zorgverleners, 

mantelzorgers en andere contactpersonen van de cliënt. 

- Gastvrouw of man: Deze persoon vervult de functie van ‘huiskamermoeder, of ‘vader’ die 

voor het welzijn van de cliënten zorgt en het leefplezier van de cliënten vergroot. Op de 

huiskamers wordt iedere dag vers en samen met en voor de cliënten gekookt. Daarbij wordt 

ook samen met de cliënten iedere week de menu’s samengesteld. 

- Belevingsvloer: Het aanleggen van een zogenaamde belevingsvloer, waardoor de zintuigen 

van de cliënten op een natuurlijke wijze geprikkeld worden en zij verleid worden tot het 

nemen van een bepaalde route binnen de zorgsuites. 

- Zorghorloge: Dit horloge maakt het mogelijk om per cliënt wandelzones in te richten. 

- Verslagen van themabijeenkomsten vrijheid & veiligheid – BOPZ: Verslagen over gezamenlijke 

bijeenkomsten over het thema vrijheid & veiligheid – BOPZ. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De Leyhoeve wil meer aandacht besteden aan de overbelaste mantelzorger. De reden dat mensen 

overbelast raken, heeft vaak ook te maken met kennis. Niet weten waar ze hulp kunnen krijgen, niet 

goed los kunnen laten. De Leyhoeve bekijkt de mogelijkheden om samenwerking te zoeken met Tante 

Louise en Sevagram in verband met de dementiegame-app. Ook kijkt de Leyhoeve of er een koppeling 

kan worden gemaakt tussen One2ten en ZorgkaartNederland. Het concept rondom vrijheid en 

veiligheid van de Leyhoeve wordt verder doorontwikkeld, rekening houdend met een toenemende 

zorgvraag. Daarnaast gaan ze kijken naar de mogelijkheid om de inzet van huiskamervaders en –

moeders verder uit te breiden rondom de medicatieverstrekking.  

 

Tips & Tops 

- Kijk vanuit gastvrijheid naar alles. Gastvrijheid is de verbindende factor binnen de Leyhoeve. 

- Gewoon doen. Maar niet vergeten over dingen na te denken. Doordacht doen. Balans vinden 

tussen wat je gewoon kunt doen en wat je wel moet uitkristalliseren. 

- Een flexibele schil: het kunnen opschalen en afschalen van inzet. 

- Door altijd weer vanuit de cliënt te denken, ontstaan de beste oplossingen.  

- Als de omgeving en tijd om een ander woon- en zorgconcept vraagt, dan zal de Leyhoeve 

meebewegen. 

 

 

Meer weten  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-leyhoeve/ 

http://www.leyhoeve.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/leefconcept-van-de-leyhoeve-faciliteert-mantelzorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/de-leyhoeve-hoe-wil-ik-dat-mijn-moeder-oud-wordt/
https://nl.one-2-ten.com/zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/leyhoeve-stelt-wonen-en-leven-centraal-zozeer-zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/?themas=vrijheid-en-veiligheid-bopz
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-leyhoeve/
http://www.leyhoeve.nl/

