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1. Inleiding  
 

Voor u ligt het kwaliteitsplan 2018/2019 van het Gouden Hart. Het kwaliteitskader van de Wet 
Langdurige Zorg voor de verpleeghuiszorg vraagt van ons een kwaliteitsplan. Dit kwaliteitsplan is 
gebaseerd op de onderdelen van het kwaliteitskader. Het plan omvat de stand van zaken en een 
verbeterplan en heeft betrekking op alle zorglocaties van Het Gouden Hart.  

Het Gouden Hart is een kleinschalige zorgorganisatie met meerdere locaties. Er wordt gewerkt met 
verschillende zorgteams maar altijd met dezelfde zorgprocessen. Om te beoordelen of we doen wat 
we moeten doen en of we doen zoals het zou moeten, wordt er structureel met elkaar overlegd en 
wordt er structureel gemeten en geëvalueerd.   

De bestuurder heeft eind 2018 een uitgebreide analyse gemaakt van de stand van zaken van de 
onderwerpen die staan beschreven in het kwaliteitskader. Een samenvatting van deze stand van 
zaken vindt u op de volgende pagina’s.  

Uitgaande van de planning- en controlcyclus binnen de zorgteams zal de bestuurder alleen bij 
potentiele of geconstateerde risico’s aanvullende opdrachten geven, metingen opleggen of om 
incidentele verbeteracties vragen. 
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2. Profiel van de zorgorganisatie 

2.1 Missie, zorgvisie en kernwaarden 

Missie  
Het Gouden Hart heeft als missie kwetsbare ouderen met een (intensieve) zorgvraag zo goed 
mogelijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. 

 
Visie  
Het Gouden Hart wil zijn bewoners hoogwaardige, warme zorg op maat bieden. Naar wens en 
behoefte van de bewoner zelf of voor hem/haar vertaald door de familie of mantelzorger.  Wij 
minimaliseren de overhead, waardoor zoveel mogelijk geld aan daadwerkelijke zorgverlening kan 
worden besteed. Een belangrijk uitgangspunt voor ons is dat wij onze bewoners allemaal zoveel 
mogelijk stimuleren zo lang mogelijk alles zelf te doen. Wij willen graag dat onze bewoners zolang 
mogelijk zoveel mogelijk vrijheid en eigen regie over hun leven ervaren. We doen dit onder het 
motto: ‘ Zorg met een gouden randje’. 

 
Visie op zorg, wonen en welzijn  
Voor mensen met een intensieve zorgvraag neemt de zelfstandigheid waarmee invulling kan worden 
gegeven aan zijn/haar eigen leven steeds verder af. Het Gouden Hart biedt deze mensen een 
woonsituatie waarin ondersteuning, begeleiding en zorg beschikbaar zijn. Zodat zij zo lang mogelijk 
de eigen regie over hun eigen leven kunnen ervaren. Hierbij is aandacht voor alle facetten die in het 
dagelijks leven van belang zijn. Bij het bieden van de ondersteuning, begeleiding en zorg gaan we dus 
zoveel mogelijk uit van de mogelijkheden van de bewoner en zijn/haar netwerk. Deze mogelijkheden 
moeten zo lang mogelijk behouden blijven en worden benut.   

Om een huiselijke woonsituatie te creëren, zijn alle algemene woonkamers gezellig en huiselijk 
ingericht.  

De wensen en behoeften van de bewoners worden omgezet in persoonsgerichte zorg. Samen met de 
bewoner en zijn/haar netwerk werken wij aan een optimale kwaliteit van leven van onze bewoners. 
Hierbij zijn we bereid om van elkaar te leren en verschillen te respecteren. 
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Visie op zorgteams 
Onze medewerkers hebben hart voor de zorg. Ze zijn proactief, professioneel en beschikken over het 
vermogen zelfstandig en probleemoplossend aan de slag te gaan. Hierbij staan zij open om zich te 
blijven ontwikkelen en zijn bereid te leren van de bewoners en hun netwerk, van collega’s en alle 
andere betrokkenen. Onze medewerkers houden zich op de hoogte van beroepsinhoudelijke 
ontwikkelingen en zijn in staat om veranderingen die hieruit voortvloeien in de uitvoering van hun 
werk in de praktijk te brengen.  

Kerntaak  
De kerntaak van Het Gouden Hart is het realiseren van een huiselijke, warme en veilige 
woonomgeving, het organiseren van zingevende dagbesteding en het bieden van liefdevolle, 
persoonsgerichte en professionele zorg. De wensen en behoeften van onze bewoners zijn hierbij 
leidend. Verder willen we de continuïteit van de organisatie borgen door het voeren van een 
gezonde bedrijfsvoering en door goed werkgeverschap.  
 

Kernkwaliteiten 

 Kwaliteit van leven centraal 
 Belevingsgerichte zorg 
 Deskundige en professionele medewerkers 
 Kracht van dialoog 
 We kennen elkaar 
 
Kernambities  

 Wij willen kwaliteit leveren op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen met 
dementie   

 Wij zijn een organisatie die naar medewerkers luistert en zich blijft ontwikkelen. Samen met 
huisartsen, andere zorgaanbieders en ons lerend netwerk blijven wij de kwaliteit voortdurend 
verbeteren. 

 Wij zijn een open, betrouwbare werkgever en een lerende organisatie. 
 

Kernwaarden 

 Welzijn  
 Behouden eigen regie 
 Excellente zorg 
 Gastvrijheid 
 Aandacht  
 Transparantie 
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 Betrokkenheid  
 flexibiliteit 
 Compassie 
 Vertrouwen  
 

Het Gouden Hart is een zorgorganisatie met op dit moment drie kleinschalige woonvormen. Deze 
woonvormen zijn gevestigd in Kampen, Leersum en Wezep. Het Gouden Hart (HGH) is een 
particuliere woon-zorgorganisatie waar kwalitatief hoogwaardige, warme zorg op maat wordt 
geboden. 

 

2.2 Doelgroepen en aantal bewoners per doelgroep  

Het Gouden Hart biedt woonruimte en zorg op drie locaties. Deze woonvormen zijn gevestigd in 
Kampen, Leersum en Wezep. In zijn totaliteit heeft HGH 72 bedden beschikbaar. HGH richt zich met 
name op senioren met een lichamelijke of een psychogeriatrische zorgvraag. Daarbij kan dit een 
tijdelijke of blijvende zorgvraag betreffen. Alle bewoners huren hun appartement (met hulp van 
mantelzorgers en familieleden) zelf (scheiden wonen en zorg).  
 

Het Gouden Hart Kampen zzp verdeling 

Het Gouden Hart Kampen biedt 25 woon-zorgappartementen. Het huis is bedoeld voor senioren met 
een oplopende (somatische) zorgvraag en/of dementie met een gemiddeld inkomen. 

 

Zorgzwaarte  Aantal  
ZvW 4 
Zzp 4 2 
Zzp 5 12 
Zzp 6 5 

 

Het Gouden Hart Leersum zzp verdeling 

Het Gouden Hart Leersum biedt 26 woon-zorgappartementen en is bedoeld voor senioren met een 
oplopende (somatische) zorgvraag en/of dementie met een gemiddeld inkomen.   

Zorgzwaarte  Aantal  
ZvW 6 
Zzp 4 8 
Zzp 5 4 
Zzp 6 1 
Zzp 7 1 
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Het Gouden Hart Wezep zzp verdeling 

Het Gouden Hart Wezep biedt 20 woon-zorgappartementen en is bedoeld voor senioren met een 
oplopende (somatische) zorgvraag en/of dementie met een gemiddeld inkomen.  

Zorgzwaarte  Aantal  
ZvW 1 
Zzp 4 1 
Zzp 5 2 
Zzp 6 1 

 

 

Type zorgverlening 
 
Het Gouden Hart biedt de volgende zorgvormen en diensten: 

• Bieden van zorg binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) 

• Bieden van revalidatie, respijt vanuit de Zorgverzekeringswet 
 

 

3. Profiel personeelsbestand  

 

3.1 Overzicht personeelssamenstelling per 31-12-2018 

Het Gouden Hart waakt over de juiste mix van deskundigheid binnen haar zorgteams. Een kwalitatief 
goede personele samenstelling draagt ertoe bij dat wij de zorg kunnen bieden aan onze bewoners 
waar wij trots op kunnen zijn. Voor de drie locaties tezamen hebben wij 2 HBO-verpleegkundige in 
dienst die de zorg op alle locaties coördineert.  

 

Kampen 

Functieniveau Omschrijving Aantal medewerkers 
Niveau 1 Gastvrouwen 2 
Niveau 2 Helpenden 14 
Niveau 3 Verzorgenden 12 
Niveau 4 Verpleegkundigen MBO 1 
Niveau 5 Verpleegkundigen HBO 1 
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Wezep 

Functieniveau Omschrijving Aantal medewerkers 
Niveau 1 Gastvrouwen 1 
Niveau 2 Helpenden  10 
Niveau 3 Verzorgenden  8 
Niveau 4 Verpleegkundigen MBO 1 
Niveau 5 Verpleegkundigen HBO  

 

Leersum 

Functieniveau Omschrijving Aantal medewerkers 
Niveau 1 Gastvrouwen 3 
Niveau 2 Helpenden 15 
Niveau 3 Verzorgenden 11 
Niveau 4 Verpleegkundigen MBO 1 
Niveau 5 Verpleegkundigen HBO 1 

 

3.2 Vrijwilligers 
Momenteel zijn er enkele vrijwilligers actief in Het Gouden Hart.  Om hier verder invulling 
aan te geven wordt in 2019 gezocht naar meer vrijwilligers en wordt er een 
vrijwilligersbeleid ontwikkelt, zodat voor iedereen helder is welke rol een vrijwilliger wel en 
niet kan oppakken. 
 
 
3.3 Leerlingen en gediplomeerden 
Het Gouden Hart biedt ook graag stagiaires de mogelijkheid te ervaren en te zien in de praktijk. Zo 
liepen er in 2018  8 leerlingen rond die werden begeleid door de verpleegkundig coördinator.  

3.4 Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim in 2018 was 2,7 %.  

 

4. Stand van zaken  

Zorgplan 

Iedere bewoner krijgt bij ons na inwoning binnen 24 uur een voorlopig bewonersplan. Dit proces 
verloopt goed. Het plan wordt opgesteld door een van de verpleegkundigen aan de hand van het 
eerste gesprek, de eventuele overdracht van de vorige zorgorganisatie en informatie uit de WLZ-
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indicatie. In het bewonersplan staan in ieder geval de volgende zaken: waar is hulp bij nodig, het 
dieet, de medicatie en de eerste contactpersoon bij calamiteiten. Het zorgplan dat wij gebruiken, is 
van NEDAP. Het zorgplan is ingericht middels het OMAHA-systeem. Onze verpleegkundige diagnoses 
worden gesteld op basis van OMAHA. Het bewonersplan wordt binnen 6 weken definitief en wordt 
ondertekend door de bewoner of zijn/haar vertegenwoordiger. 

Kwaliteitshandboek 

In het kwaliteitshandboek van HGH staat het kader beschreven waarbinnen wordt gewerkt. Dit op 
het gebied van clientdossier, HRM, hygiëne, medicatieveiligheid, vrijheidsbeperking en welzijn. 
Uitgangspunt bij het werken is altijd de wet- en regelgeving en landelijke professionele normen.  

Wonen en welzijn 

HGH heeft in haar kwaliteitshandboek visiedocumenten als het gaat om vrijwilligersbeleid en 
activiteitenbeleid. Verder lopen er continu verbetertrajecten op het vlak van wonen en welzijn om 
dit steeds zoveel mogelijk passend te maken voor onze bewoners. Dit betreft onder meer de 
maaltijden, de snelle beschikbaarheid van goede zorghulpmiddelen en de nabijheid van een 
klusjesman.  

Medicatieveiligheid 

Medicatie voorschrijven gebeurt elektronisch. Medicatievoorraden worden geaudit door de 
betrokken apothekers. Voorschrijfgedrag ten aanzien van psychofarmaca wordt geaudit. Elk half jaar 
wordt dit geaudit met de huisarts. Verder werken we met de BEM (Beoordeling Eigen Beheer 
Medicatie). We schatten in welke mate van zelfstandigheid de bewoner nog heeft ten aanzien van 
het innemen van zijn/haar medicatie.   

Decubituspreventie 

Hiervoor hanteren wij de richtlijnen van Vilans.  In het ECD zitten formulieren om risico’s te scoren en 
op te nemen in het zorgplan. Het Gouden Hart werkt verder met fysiotherapeuten, logopedisten, 
diëtisten die kunnen adviseren bij onder meer eet-,slik- en gewichtsproblemen.   

Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Het Gouden Hart heeft een visie op en beleid voor het werken met vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Het gaat dan om het inzetten van speciale sensoren op de kamer. Er kan gebruik  

worden gemaakt van een bedsensor, een bewegingsmelder in de kamer (en badkamer) en een 
deursensor.   

Deze vrijheidsbeperkende maatregelen worden elektronisch vastgelegd en regelmatig met de familie 
geëvalueerd in het zorgplan. Ook wordt dit iedere twee weken in het zorgoverleg besproken.  
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Ongeplande ziekenhuisopnamen 

De ongeplande ziekenhuisopnamen per doelgroep worden geregistreerd in het zorgplan. Daarbij 
wordt de reden van de opname opgenomen (vallen / heupfractuur, 
luchtweginfectie/urineweginfectie, delier, CVA, onbegrepen gedrag of overig). De ongeplande 
ziekenhuisopnamen worden altijd met het team besproken. Inzicht in de oorzaken van de opnamen 
kunnen leiden tot structurele verbeteringen 

Samen leren en ontwikkelen 

Het Gouden Hart heeft een heldere visie ontwikkeld op leren en ontwikkelen. De organisatie legt op 
dit moment de nadruk op het leren in en dichtbij de zorgteams. Zo wordt er eens per kwartaal een 
audit uitgevoerd op de locaties door steeds een andere verzorgende niveau 3IG/ verpleegkundige 
niveau 4 en de kwaliteitsverpleegkundige. Daarna worden de uitkomsten van deze audit in het 
zorgoverleg met elkaar besproken. Met als insteek hiervan leren.    

Verder worden incidenten over bewoners (MIC) of medewerkers (MIM) verzameld door de 
zorgcoördinator van de locatie. Deze legt de meldingen ook vast en analyseert ze. Vervolgens 
bespreekt zij de bevindingen met het team in zowel het zorgoverleg als het teamoverleg. 
Uitgangspunt hierbij is dat ervan wordt geleerd.    

Ook worden er met regelmaat interne scholingen georganiseerd. Afgelopen periode was dit 
bijvoorbeeld een scholing over dementie en een instructie over inhalatiemedicatie vanuit de 
apotheek.  

Verder hebben wij binnen onze organisatie gekozen voor werken middels de kwaliteitscirkel van 
Demming. Door continu en in alle aspecten van de bedrijfsvoering met deze cirkel te werken, werken 
wij continu aan het verbeteren van onze kwaliteit.  

Kwaliteitsplan en verslag 

Het Gouden Hart voldoet aan haar maatschappelijke verantwoording middels verslaglegging. Het 
Gouden Hart levert de gevraagde data aan bij het Zorginstituut. Over 2017 is er een kwaliteitsverslag 
gepubliceerd, gebaseerd op de thema’s uit het Kwaliteitskader van 2018. Voor 2018 stellen we 
aanvullend een kwaliteitsplan op. Hierover wordt in 2019 in het kwaliteitsverslag 2018/2019 
verantwoording afgelegd.  

Leiderschap en Governance 

De bestuurder werkt volgens de geldende regels van de zorgbrede Governance Code. De bestuurder 
zal zich op korte termijn laten adviseren over de instelling van een eventuele Professionele 
Adviesraad. Deze zou beleidsadviezen kunnen geven aan zowel de bestuurder als aan onze managers 
over zaken die alle professionals en hun onderlinge samenwerking aangaan.   
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5. Ontwikkelopdrachten 2018/2019 

 

Wij zullen starten voor iedereen inzichtelijk te maken hoe binnen HGH het leren en ontwikkelen 
precies plaatsvindt. Het is ook belangrijk dit binnen ons externe netwerk te verspreiden en binnen de 
regio.    

We gaan door met het zoeken naar geïnteresseerden voor de verplichte cliëntenraden. Dit betreft 
een wettelijke eis maar is binnen onze organisatie nog niet geborgd. Dit omdat het in de praktijk 
lastig blijkt voldoende mensen te vinden die hierin zitting willen nemen. In 2019 zijn de cliëntenraden 
samengesteld.   

Per locatie zetten we een activiteitencommissie op die de eindverantwoordelijkheid krijgt voor het 
aanbieden van dagelijkse activiteiten in de algemene woonkamers op de locaties.  

Op onze locaties zijn extra verpleegkundigen nodig. Daarom zijn wij de zoektocht hiernaar inmiddels 
gestart.  

Om de tevredenheid van alle ketenpartners te kunnen meten, zullen we hiervoor in 2019 
meetinstrumenten ontwikkelen die we daarna kunnen gaan inzetten.    

Voor 2019 zal worden ingezet op het vinden van een aantal vaste vrijwilligers per locatie. Dit om met 
name in het welzijn van onze bewoners nog meer te kunnen doen.   

Vanwege de snelle groei van HGH is het niet eerder gelukt aan te sluiten bij een netwerk Dementie. 
Dit zal de eerste helft van 2019 worden gerealiseerd.   

Er zal begin 2019 een handreiking komen voor medewerkers voor mensen met onbegrepen gedrag. 
Deze zal daarna in het kwaliteitshandboek worden gezet.  

De bestuurder zal zich laten adviseren over een eventuele adviesrol van een Professionele 
Adviesraad (PAR) aan de bestuurder.  

HGH heeft nu momenteel nog geen Raad van Commissarissen. Inmiddels is de bestuurder hierover 
de gesprekken aangegaan met eventuele kandidaten. Naar waarschijnlijkheid zal deze Raad van 
Commissarissen de eerste helft van 2019 worden gerealiseerd.   

Tot slot: op dit moment is HGH nog altijd onderaannemer van hoofdaanbieder RAZ. Het ligt in de 
intentie van HGH om zelf medio 2019 te inventariseren of er mogelijkheden zijn om zelf alle directe 
contracten met het zorgkantoor en de zorgverzekeraars af te sluiten. 

 

 

 


