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b. … slimme registratie van relevante gegevens. 

c. … een heldere visie op dementie. 
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1. Verbeterslagen voor de beste zorg voor senioren 

Generaties lang biedt de DrieGasthuizenGroep (DGG) senioren in Arnhem een verzorgde, mooie 

oude dag. Vanuit onze historie als gasthuis voor de gehele stad en zijn omgeving doen we dat op 

verschillende locaties: binnen onze woonzorgcentra Drie Gasthuizen, Hoogstede en 

Westerkade, de zorgappartementen Klingelpoort en woonzorgcentrum/verpleeghuis 

Heijendaal. 

Elke locatie is uniek qua sfeer en beleving, gecertificeerde zorg, respect en persoonlijke 

aandacht staat in alle huizen centraal. Daarbij stimuleren we bewoners om zoveel mogelijk 

binnen eigen regie hun leven vorm te geven, mee te blijven doen. In zorgverlening biedt DGG 

daarom dienstverlening op maat; van service tot intensieve zorg aan cliënten die thuis nog 

wonen of in een van de vijf verpleeghuislocaties. Daarbij werken we nauw samen met familie, 

mantelzorgers en vrijwilligers. 

Om de kwaliteit in zorgverlening, processen, samenwerking en diensten te optimaliseren, is in 

2015 en 2016 zowel in- als extern onderzoek verricht naar processen op onze locatie Heijendaal. 

Op basis van de scores uit deze onderzoeken is besloten het programma Waardigheid & trots 

(W&t) te volgen, omdat dat de kans biedt nadrukkelijk stil te staan bij uiteenlopende aspecten 

van zorg- en dienstverlening. Op die manier nemen we ons op verschillende niveaus de maat.  

We hebben, nu eens los van de waan van de dag, tijd genomen kritisch te kijken naar ons 

handelen, onze systemen, de formatie/bezetting, methodieken en visies. Dat leverde veel op. 

Bevestiging van enorme betrokkenheid bij medewerkers allereerst, maar ook nieuwe inzichten 

en punten van aandacht. Die update van de stand van zaken heeft de weg vrijgemaakt voor 

nieuwe keuzes, voor scholing en verbeterslagen. Ontwikkelingen waarvan niet alleen onze 

locatie Heijendaal, maar straks alle cliënten, medewerkers en locaties profijt ondervinden.  

Het programma Waardigheid & trots is in 2017 en 2018 uitgevoerd en leverde op het gebied 

van zorg- en dienstverlening veel op, gaf richting aan bezetting/inzet en levert houvast op 

managementniveau.  

  



A. Waardigheid & Trots helpt bij… een stevige basis voor zorg 

De basis van Heijendaal weer op orde brengen. Die uitdaging zijn we aangegaan, samen. Goede 

zorgverlening start met goede, open communicatie. Met een nieuwsbrief die tweewekelijks 

verschijnt, maar ook met heldere afspraken over wie wat doet. Leergesprekken, coaching on the 

job en het ontwikkelen van zelf-audits helpen daarbij. Wat zijn precies de taken van 

huiskamerbegeleiders en wat is de verantwoordelijkheid van de zorgmedewerker? Het besef 

dat zij samen verantwoordelijk zijn voor hun woongroep is veel centraler komen te staan, 

eigenaarschap is nadrukkelijker vastgesteld. Dat vergroot adequaat handelen.  

Wat ook veranderde is de wijze waarop jaarplannen tot stand komen. Medewerkers worden nu 

vanaf de start, het schrijven van zo’n plan, al meegenomen. Ook dat bevordert betrokkenheid, 

het eigenaarschap. We doen het voortaan samen, onze koers wordt niet meer van bovenaf 

uitgestippeld. In het verleden zag je dat de vertaling van het jaarplan naar een afdelingsplan 

vooral in theorie bleef steken. Vandaag kiezen we praktisch: wat heb jij nodig om je werk goed 

te doen, wat hebben onze bewoners nodig? Van speerpunten, genoteerd op geeltjes, hebben 

we per afdeling placemats gemaakt. Dat herinnert ons iedere dag aan wat er écht toe doet, op 

een visuele manier. Dat werkt. Doelstellingen zijn smart, concreet. 

Bewoners en hun familie worden uitgedaagd mee te denken over verbeteringen. In de 

wensboom die in de hal staat, kunnen ze suggesties hangen. In elke nieuwsbrief plaatsen we 

een update: welk idee is uitvoerbaar, wat niet. Directe terugkoppeling doet ertoe, geen idee 

blijft zo onbeantwoord. 

Familieavonden organiseren we tegenwoordig kleinschalig, per woongroep. Zo worden ze 

persoonlijk, bijna als keukentafelgesprekken per cliënt. Het slaat een brug tussen familie, 

vrijwilligers en zorgprofessionals, het zijn gezellige momenten die de connectie in deze driehoek 

verstevigen. Er wordt makkelijker, op het niveau van de cliënt, met elkaar gesproken. 

In de bezetting wordt op basis van het onderzoek nadrukkelijker ingezet op toezicht en 

veiligheid per huiskamer. Samenwerking tussen huiskamerbegeleiders en zorg is sterk 

verbeterd.   

In de woonsfeer heeft Heijendaal een enorme transitie doorgemaakt. De typische vibe van 

verpleeghuis maakte plaats voor een intieme, huiselijke sfeer. Dat voel je bij binnenkomst al, 

waar een plein is gecreëerd dat gastvrijheid uitstraalt, waar gastvrouwen je welkom heten. In 

alles proef je dat je te gast bent bij onze bewoners. 

Wilma van Arragon, woonzorgmanager Heijendaal 

  



 

 

B.  Waardigheid & Trots helpt bij … slimme registratie van relevante 

gegevens 

In oktober 2017 is, in het kader van het programma Waardigheid & trots, de 

kwaliteitsthermometer als instrument gekozen om per medewerker, maar ook per team, te 

toetsen hoe we scoren op het gebied van medicatieveiligheid, bejegening en hygiëne. Het was 

een complete, handzame toets met achttien vragen. Doel van de meting is alle medewerkers op 

hetzelfde, hoge niveau te krijgen. Het leverde scores op per medewerker en per team. Zo’n 

eenmalige toetsing is interessant, nog beter is zo’n onderzoek tweemaal per jaar uit te zetten. 

Op Heijendaal en op onze andere locaties.  

Naar voren kwam het belang van het Elektronisch Client Dossier, ECD, dat steeds actiever 

gebruikt wordt. Alle data over de cliënt komt op één plek samen. Betrokken zorgverleners 

hebben overzicht, weten van elkaar wat ze doen. Een ECD levert tijdwinst op. Het invullen van 

briefjes en lijstje is verdwenen. Naast het ECD is er ook een digitaal medicatieportaal Medimo in 

gebruik; hierdoor wordt de foutgevoeligheid van verstrekking van medicijnen kleiner. 

Verstrekking van medicijnen is een specifieke kwaliteit, een unieke verantwoordelijkheid in ons 

werkproces. Dankzij het ECD zijn de lijnen tussen apotheker, medisch consulent en medisch 

professional kort. 

Ook voor cliënten die nieuw in huis zijn levert het ECD, als kwaliteitssysteem waarin alle 

processen worden geregistreerd, voordeel op. Medicatie, maar ook de hulpmiddelen die 

medewerkers nodig hebben om deze cliënt zo goed mogelijk te helpen, zijn in één overzicht 

beschikbaar. Zelfs de rol van mantelzorgers wordt genoteerd.  

Goede zorg voor cliënten krijgt met optimale registratie beter vorm. Naast het ECD heeft Caren 

Zorgt, het familieportaal waarin informatie tussen verzorgden en familie makkelijk up to date 

wordt gehouden. Zo leg je snel lijntjes, houd je familie aangesloten bij wat er per dag speelt, 

wordt verantwoordelijkheid gedeeld. In zo’n makkelijk toegankelijk omgeving werkt rapportage 

soms zelf sneller dan bellen. 

Claudia Benning, kwaliteitsmedewerker 

  



 

C. Waardigheid & Trots helpt bij … een heldere visie op dementie 

Wat me opviel toen ik begin dit jaar als coach startte op Heijendaal, was de enorme 

betrokkenheid van medewerkers. Hier werken dedicated nurses, allemaal even vriendelijk en 

toegewijd. Toch was een slag in professionalisering noodzakelijk. In onderlinge communicatie en 

het methodisch werken. Maar ook in het vaststellen van een gezamenlijke visie op zorg voor 

mensen met dementie. Er werd op Heijendaal al gewerkt vanuit het Breincollectief, maar van 

een overkoepelende visie op zorg en omgeving was nog geen sprake. 

Ontwikkeling van een visie op dementie begint met begrip, het vinden van woorden voor wat 

een beschadigd brein eigenlijk is. Samen met Krista Haanappel, een van de kwaliteitsadviseurs, 

hebben we aan de hand van wat er al aanwezig was aan inspiratiebronnen binnen de 

DrieGasthuizenGroep een visie op wonen en zorg voor mensen met een beschadigd brein 

geschreven. Dat plan is met verschillende disciplines en natuurlijk met de Cliëntenraad 

besproken.  

Trainingen voor medewerkers zijn kostbaar en bovendien een constante factor, er komen 

steeds nieuwe collega’s bij. Daarom is ervoor gekozen om per afdeling een medewerker te 

scholen als Breincoach, zodat we intern zelf trainingen kunnen ontwikkelen. Lessen voor de 

praktijk, kansen om van elkaar te leren en ervaringen te delen. De theorie sluit meteen aan op 

de praktijk van onze locatie. We merken dat medewerkers enorm gemotiveerd zijn en ook 

praktische handvatten krijgen voor hun werk met cliënten. Bijvoorbeeld rond 

slaapproblematiek. Dementerende cliënten zijn soms slechte nachtslapers. De training vanuit 

het Breincollectief leerde dat acceptatie van dat gegeven en het zoeken naar creatieve 

mogelijkheden plezieriger is, zowel voor de cliënt als de verzorgende.  

De manier waarop, met het oog op veiligheid van dementerende bewoners, beperkende 

maatregelen worden opgelegd, is veranderd. Er zit letterlijk geen slot op de afdelingsdeur, wel 

op de buitendeur en het tuinhekje. De beweegruimte van bewoners is groter geworden, de 

uitnodiging om mee te blijven doen - met of zonder familie - zit in alles. Exemplarisch vond ik 

het flesje zonnebrand dat deze zomer klaarstond, op het ontvangstplein. Als stimulans om 

vooral naar buiten te gaan. Ook al blijft buiten beperkt tot de tuin waar van alles te zien en te 

doen is. 

Hermien Kosian, coach Waardigheid & trots 

  



 

D. Waardigheid & Trots helpt bij … versterken; het is een vliegwiel, het helpt 

ons verder 

We coachen beiden teams van onze organisatie op basis van de uitkomsten van Waardigheid & 

Trots. Als kwaliteitsverpleegkundigen horen en zien we veel. We geven gevraagd en ongevraagd 

advies. Het is een nieuwe functie, om beleid om de werkvloer gestalte te geven, zichtbaar te 

maken. 

Kleinschalig wonen heeft zich op Heijendaal letterlijk ontwikkeld tot thuis voor bewoners. 

Voorheen onbenutte hoekjes op de afdelingen zijn nu beleefplekjes, met meubels en huisraad 

uit een tijd die positieve herinneringen oproept bij onze cliënten. Herinneringen die vaak in 

simpele dingen zitten. Een tafelkleedje, behang, een klok of muziek.  

Een van de manieren om binnen de teams eigenaarschap te stimuleren, is het verbeterbord op 

elke afdeling. Daarop kan elke medewerker zaken waar hij of zij tegenaan loopt posten, hoeft er 

niet op het volgende teamoverleg te worden gewacht om iets geregeld te krijgen. Het is een 

verschuiving in cultuur. Verantwoordelijkheid wordt persoonlijk, er wordt sneller geacteerd, 

gehandeld.  

Speerpunt is multidisciplinaire samenwerking, die moet meer zichtbaar worden. We coachen 

collega’s in het gebruik van het ECD, er wordt gerapporteerd op doelen. Daarnaast worden alle 

meldingen over medicatie, vallen of wellicht agressie opgeslagen in dit persoonlijke dossier. Er 

worden kwartaalrapportages gemaakt, waardoor lijnen zichtbaar worden. Voor iedereen die bij 

de cliënt betrokken is. Zo kan voor elke cliënt een uniek zorgplan worden ontwikkeld en wordt 

eveneens zichtbaar wat collega’s nodig hebben om nog betere zorg te bieden. Zoals een cursus 

triage of wondverzorging.  

Voor optimale zorg is betrokkenheid van familie belangrijk, dus ook hun tevredenheid wordt 

getoetst. Daarnaast willen we graag meer weten over de levensgeschiedenis van de cliënt. Wat 

kunnen we op basis van zijn of haar geschiedenis gebruiken in het behandelplan, wat zeggen 

ervaringen van destijds over het gedrag van iemand nu? Medewerkers worden hierin verder 

ondersteund via het omgangsoverleg. Wanneer gedrag moeilijker wordt is het belangrijk samen 

met andere disciplines te sparren over manieren om onbegrepen beter te volgen. Je moet 

cliënten beter begrijpen om het beste omgangsplan voor nu en later te maken. 

Binnen de teams zien we betrokkenheid en verantwoordelijkheid toenemen, steeds meer 

collega’s weten ons te vinden, pakken de regie over hun handelen. Waardigheid & trots is een 

vliegwiel, het helpt ons verder. Op Heijendaal en vanaf nu op al onze andere locaties. 

José Blom en Arjan Kom, kwaliteitsverpleegkundigen 


