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1. Inleiding 
Het kwaliteitsplan dient voor het ontwikkelen/innoveren en borgen van de kwaliteit binnen 

Thuisgenoten en BTKzorg, hierna te noemen “Thuisgenoten”. Tevens dien het kwaliteitsplan voor het 

aanleveren van de kwaliteitsgegevens bij het Zorginstituut Nederland. Dit plan omvat zowel alle 

bestaande als benodigde gegevens en werkprocessen die het mogelijk maken te voldoen aan de 

wettelijke eisen van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Uit dit plan zal blijken op welke 

onderdelen van het vastgestelde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de organisatie voldoet. De 

ontbrekende onderdelen worden ook zichtbaar gemaakt in dit plan en er zal meetbaar worden 

weergegeven op welke wijze en wanneer deze onderdelen zullen zijn toegevoegd. 

1.1 Uitgangspunten kwaliteitsplan 
Voor het opstellen van dit kwaliteitsplan wordt gebruik gemaakt van de informatie uit de volgende 

bronnen: 

 Kwaliteitsbeleid Thuisgenoten; 

 Strategisch beleid Thuisgenoten; 

 Kwaliteitsmanagementsysteem Thuisgenoten; 

 Output cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken Thuisgenoten; 

 Output (MIC-) meldingen Thuisgenoten; 

 Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg; 

 Kwaliteitsindicatoren. 
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2. Profiel zorgorganisatie 

2.1 Zorgvisie en kernwaarden 
Het uitgangspunt van Thuisgenoten is dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, 

daarbij ondersteund met alle zorg die zij nodig hebben. Waarbij medewerkers tevens worden 

gefaciliteerd met slimme (domotica) oplossingen en software, zodat zij ook alle tijd en aandacht aan 

de cliënten kunnen besteden. 

In de missie en visie van Thuisgenoten staat de cliënt centraal. Het doel is om cliënten zo lang mogelijk 

thuis te kunnen laten wonen met het accent op en aandacht voor wat de cliënt nog wél kan en hier 

met de zorg en ondersteuning aan bij te kunnen dragen. Daarnaast heeft Thuisgenoten de 

kernwaarden aandacht, betrouwbaar en respect hoog in het vaandel staan. De volledige missie en 

visie van Thuisgenoten zijn weergegeven in bijlage 1. 

2.2 Doelgroepen, aantal cliënten per doelgroep en leeftijdsverdeling 
Thuisgenoten wil graag kwalitatief goede zorg leveren. Om dit te kunnen waarborgen levert 

Thuisgenoten geen zorg aan een aantal doelgroepen. Thuisgenoten richt zich op de cliënten met een 

indicatie voor zorg en/of begeleiding, cliënten met een WLZ indicatie en cliënten zonder indicatie die 

de zorg particulier inkopen. Thuisgenoten heeft per 1 januari 2018 de gunning voor het leveren van 

ELV-zorg (eerstelijns verblijf) toegekend gekregen. Thuisgenoten richt zich niet op cliënten met 

complexe psychiatrische (GGZ) problematiek of cliënten met complexe verslavingsproblematiek als 

voorliggend probleem. 

Ook gelden er uitsluitingscriteria voor cliënten die al in zorg zijn binnen de thuiszorg of in één van de 

woon-zorglocaties van Thuisgenoten. Deze criteria gelden bijvoorbeeld wanneer de woonomgeving 

binnen Thuisgenoten niet meer passend is voor de cliënt. Deze criteria zijn opgesteld vanuit het 

uitgangspunt van veilige en verantwoorde zorgverlening. De in- en uitsluitingscriteria die door 

Thuisgenoten worden gehanteerd zijn volledig weergegeven in bijlage 2. 

Het indiceren en declareren van zorg dient middels doelgroepen te worden gedaan. De doelgroep 

indeling is een eerste aanzet en een belangrijke start aan het werken naar de stip op de horizon die we 

met zijn allen hebben: het werken met zorgprofielen én een resultaatgerichte financiering. Een 

overzicht van de doelgroepen in relatie tot de aard van de zorgverlening en de kenmerken is in bijlage 

3 opgenomen. Thuisgenoten biedt zorg aan voor de doelgroepen 2, 3, 4 en 6. De werkwijze voor het 

indiceren aan de hand van deze doelgroepen is opgenomen in bijlage 4. 
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2.3 Type zorgverlening, ZZP-verdeling, omzet per doelgroep 
Thuisgenoten levert zorg en indiceert en declareert de zorg op basis van diverse doelgroepen zoals in 

paragraaf 2.2 is benoemd. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in een aantal gegevens van de 

woon-zorglocaties op basis van de diverse doelgroepen zoals is benoemd in §2.2. 

2.3.1 Het aantal cliënten per doelgroep 
In onderstaande tabel is de verdeling van het aantal cliënten per doelgroep weergegeven. Hieruit blijkt 

dat het aantal cliënten met somatische zorg duidelijk groter is dan het aantal cliënten met 

psychogeriatrische zorg. 
 

Doelgroep Aantal cliënten (peildatum: 28 september 2017) 

Doelgroep 2: cliënten met verwachte zorgduur 
< 3 maanden 

5 

Doelgroep 3: cliënten met verwachte zorgduur 
> 3 maanden, somatische zorg 

12 

Doelgroep 4: cliënten met verwachte zorgduur 

> 3 maanden, psychogeriatrische zorg 

1 

 
2.3.2 Leeftijdsverdeling binnen de woon-zorglocaties 
In onderstaande tabel is de verdeling in leeftijd van de cliënten binnen de woon-zorglocaties 

weergegeven. Hieruit blijkt dat de meeste cliënten onder de leeftijdscategorie 86-90 jaar vallen, 

waarop volgend in de leeftijdscategorie van 90 jaar of ouder. 
 

Leeftijdscategorie Aantal cliënten (peildatum: 28 september 2017) 

50-55 jaar 1 

56-60 jaar - 

61-65 jaar - 

66-70 jaar 3 

71-75 jaar 2 

76-80 jaar 5 

81-85 jaar 6 

86-90 jaar 10 

90 jaar of ouder 8 

 
2.3.3 De ZZP-verdeling binnen de woon-zorglocaties 
In onderstaande tabel is de verdeling van het aantal cliënten per ZZP weergegeven. Hieruit blijkt dat 

het merendeel van de cliënten onder de ZZP VV 5 vallen. Eén cliënt valt onder beschermd wonen. 

Deze is niet opgenomen in onderstaande table. 
 

ZZP Aantal cliënten (peildatum: 28 september 2017) 

VV 4 2 

VV 5 9 

VV 6 4 

VV 8 1 

 
De kwantitatieve cijfers met betrekking tot de omzet per doelgroep zijn opgenomen in de 
jaarrekening. Deze jaarrekening is gepubliceerd onder de jaarverslagen bij het CIBG. 
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2.4 Locaties 
Thuisgenoten beschikt momenteel over vijf woon-zorglocaties in de omgeving van Almelo. Op deze 

woon-zorglocaties wordt zorg aangeboden in de vorm van kleinschalig wonen. In onderstaande tabel 

is een overzicht weergegeven van de woon-zorglocaties. 
 

Landelijk gelegen Stedelijk gelegen 

Woon-zorg De Aa (Wierden) Woon-zorg De Eshorst (Almelo)* 

Woon-zorg Oranjeplein (Vroomshoop) Woon-zorg Slangenbeek (Hengelo)** 

 Woon-zorg ’t Iemenschoer (Haaksbergen)*** 

* Voor woon-zorglocatie is per augustus 2017 een franchise-contract aangegaan met een franchisenemer. 

**Woon-zorglocatie Slangenbeek is op 1 december 2017 gestart en is dus geen onderdeel van de verdeling ten 

aanzien van bovengenoemde doelgroepen d.d. 28 september 2017. 

*** Woon-zorglocatie ’t Iemenschoer is per 1 juli 2018 gestart en is dus geen onderdeel van de verdeling ten 

aanzien van bovengenoemde doelgroepen d.d. 28 september 2017. 
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3. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling 

3.1 Aantal zorgverleners organisatie-eenheid 
Het aantal zorgverleners per organisatie-eenheid is weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Organisatie-eenheid Aantal medewerkers* 

Woon-zorg de Aa 28 

Woon-zorg Oranjeplein 25 

Woon-zorg de Eshorst 19** 
* Deze aantallen betreffen het totaal aantal medewerkers dat in 2017 in dienst is (geweest) binnen de 

betreffende organisatie-eenheid. 

** Dit betreft het aantal medewerkers in de periode 1 januari 2017 tot 1 augustus 2017. 

3.2 Verdeling zorgverleners en leerlingen over functies en niveaus 
In onderstaande tabel is de verdeling van de zorgverleners met betrekking tot functies weergegeven 

per organisatie-eenheid. Tevens zijn de leerlingen opgenomen in dit overzicht. 
 

Functie Woon-zorg de Aa Woon-zorg Oranjeplein Woon-zorg de Eshorst 

Verpleegkundige 4/5 3 2 2 
Leerling verpleegkundige - - 1 

Verzorgende IG 8 8 5 

Leerling Verzorgende IG - 1 1 

Verzorgende 2 1 2 

Helpende (plus)* 9 7 4 

Leerling Helpende - 1 - 

Huishoudelijke hulp 1 1 3 

Begeleider 5 6 1 

Totaal 28 27 19 
* De functie helpende plus is een functie die medewerkers in de functie van helpende binnen Thuisgenoten 

intern kunnen vervullen, nadat men een scholing medicatieveiligheid heeft gevolgd. 

Er is geen splitsing gemaakt met betrekking tot het management, daar dit relatief kleine organisatie- 

eenheden betreft. Mogelijk zal dit in de toekomst anders worden ingericht. 

3.3 Verloopcijfers 
Organisatie-eenheid Instroom 2017 Uitstroom 2017 

Woon-zorg de Aa 8 10 
Woon-zorg Oranjeplein 11 8 

Woon-zorg de Eshorst 4* 4* 

Totaal 23 22 
*Dit betreft het aantal medewerkers in de periode 1 januari 2017 tot 1 augustus 2017. 

 

3.4 Ratio personele kosten versus opbrengsten 
De rationele personeelskosten ten opzichte van de opbrengsten over 2017 zijn in onderstaande tabel 

weergegeven. 
 

Organisatie-eenheid Ratio personele kosten t.o.v. omzet 

Woon-zorg De Aa 73% 

Woon-zorg Oranjeplein 67% 

Woon-zorg de Eshorst 94%* 
Gemiddeld 78% 

*Dit betreft het ratio personele kosten in de periode 1 januari 2017 tot 1 augustus 2017. 
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4. Situatie, plannen en voornemens 
Waardering door bestuur en interne stakeholders en hoofdverantwoordelijke per hoofdstuk 

van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

4.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Binnen Thuisgenoten staat de cliënt centraal. Voor het organiseren en het borgen van 

persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor de cliënt spelen het intakegesprek en de Eerste 

Verantwoordelijk Verzorgende of Verpleegkundige (EVV-er) een belangrijke rol. 

4.1.1 Compassie, uniek zijn en autonomie 
In de visie van Thuisgenoten staat de cliënt centraal, waarbij gekeken wordt naar de cliënt als geheel, 

met het accent op en aandacht voor wat de cliënt nog wél kan en op welke wijze zorg en 

ondersteuning eraan kunnen bijdragen dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Welke 

zaken belangrijk voor hem/haar zijn, waar vanuit Thuisgenoten ook aandacht voor moet zijn, om het 

mogelijk te maken dat de cliënt alles wat voor hem/haar het leven de moeite waard maakt, zo lang 

mogelijk, zo goed mogelijk kan blijven doen, met de zorg en ondersteuning van Thuisgenoten. 

Vanaf het intakegesprek tot aan de laatste levensfase van de cliënt houdt de cliënt de regie over leven 

en welbevinden. Het intakegesprek wordt gevoerd door een mbo of hbo verpleegkundige. Bij 

voorkeur is de mantelzorger van de cliënt ook aanwezig bij dit gesprek. Het assessment (onderdeel 

van het Omaha) vormt de leidraad van het intakegesprek. Door het stellen van de juiste vragen wordt 

de benodigde informatie verkregen over onder andere de lichamelijke gezondheid, mentale 

gezondheid dan wel de beperkingen in het dagelijks functioneren. Er wordt altijd gedacht vanuit de 

vraag hoe de cliënt zijn/haar leven zo goed mogelijk kan voortzetten. Bij het maken van afspraken 

wordt er altijd gevraagd wat de mogelijkheden zijn van de cliënt, de mantelzorger en de zorgverlener. 

Op deze wijze kan de cliënt of mantelzorger de wensen en levensbehoeften kenbaar maken en kan 

Thuisgenoten haar zorg hierop aanpassen. 

Tijdens de tussentijdse evaluatiemomenten (vier keer per jaar) wordt de zorg geëvalueerd, het 

zorgplan wordt besproken en wordt waar nodig aangepast in samenspraak met de cliënt (cliënt 

parafeert het zorgplan bij akkoord). Het is mogelijk dat tijdens een tussentijdse evaluatie blijkt dat de 

huidige zorg- en/of woonomgeving niet meer passend is voor de cliënt. Het beleid van Thuisgenoten is 

erop gericht dat bij het mogelijk beëindigen van wonen in één van de woon-zorgappartementen, er 

voorafgaand volgens procedure een multidisciplinair overleg (MDO) wordt georganiseerd, waarbij de 

specialist ouderengeneeskundige aanwezig is. Voor de thuiszorg zal Thuisgenoten dan samen met de 

cliënt en/of mantelzorgers op zoek gaan naar een zorgorganisatie die beter past in zijn of haar situatie. 

4.1.4 Zorgdoelen 
Thuisgenoten wil een bijdrage kunnen leveren aan het ondersteunen en optimaliseren van de 

kwaliteit van leven van iedere cliënt. Aan de hand van gemaakte zorgafspraken en opgestelde 

zorgdoelen streeft Thuisgenoten ernaar de best mogelijke persoonsgerichte zorg leveren. De 

zorgafspraken en zorgdoelen van een cliënt worden opgenomen in het zorgplan. Dit zorgplan wordt 

door de EVV-er van de betreffende cliënt in samenspraak met de cliënt opgesteld. Tijdens de 

evaluatiemomenten (vier keer per jaar) wordt het zorgplan geëvalueerd en worden de zorgdoelen 

waar nodig gewijzigd naar aanleiding van de situatie van de cliënt. Het (gewijzigde) zorgplan wordt 

door de cliënt ondertekend. Dit bevestigt dat de cliënt instemt met de zorgdoelen en zorgafspraken 

die zijn opgenomen in het zorgplan. 

Tevens worden de aandachtsgebieden van en voor iedere cliënt in diverse levensdomeinen geplaatst 

middels de Omaha Systematiek. De volgende domeinen worden onderscheiden: 
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 Omgevings-domein; 

 Psychosociaal domein; 

 Fysiologisch domein; 

 Gezondheid gerelateerd gedrags-domein. 

In deze domeinen worden diverse aandachtsgebieden voor de cliënt opgenomen. De signalen en 

symptomen met de bijbehorende actievlakken en actiesoorten (het actieplan) van ieder 

aandachtsgebied worden nader omschreven. Ook wordt er aan ieder onderdeel een huidige en 

gewenste score toegekend. Deze huidige en gewenste scores kunnen ieder moment worden 

vastgelegd. Deze systematiek maakt de zorg overdraagbaar en ondersteunt het doelgericht werken. 

 

4.2 Wonen en welzijn 
In de visie van Thuisgenoten is het van belang dat de cliënt optimale levenskwaliteit en welzijn ervaart 

in zijn directe woon-, zorg- en leefomgeving. 

4.2.1 Zingeving en zinvolle dagbesteding 
Thuisgenoten streeft er naar om met de hulp van zorg en ondersteuning het mogelijk te maken dat de 

cliënt zo lang mogelijk en zo goed mogelijk kan doen wat hem of haar het leven de moeite waard 

maakt. Thuisgenoten biedt dagvoorzieningen aan waar iedereen met een passende Wmo-indicatie 

terecht kan voor een zinvolle dagbesteding. Op locatie ontvangt de cliënt de zorg die hij nodig heeft 

en is deelname aan diverse activiteiten mogelijk. In Vroomshoop is ’t Proathuus gevestigd, in Wierden 

is de dagbesteding gevestigd in woon-zorglocatie de Aa en in het Slangenbeek te Hengelo is gestart 

met de ontwikkeling van de dagbesteding in het vierde kwartaal van 2018. Bij deze dagvoorzieningen 

wordt de dagbesteding verzorgd door professioneel opgeleide krachten, zoals activiteitenbegeleiders 

of maatschappelijk werkenden. Ook is hier plek voor stagiaires en is de hulp van vrijwilligers welkom. 

Er wordt doelgericht gewerkt aan de individuele wensen en de behoeften van de cliënt. Er vinden 

zowel in groepsverband als op individueel niveau activiteiten plaats om de cliënten te stimuleren en 

te motiveren om hun doelen te bereiken. De activiteiten kunnen uiteenlopen van geheugentraining 

en bewegingsspelletjes tot een gezamenlijke broodmaaltijd. Kortom, de dagbesteding biedt de 

aandacht en ondersteuning van activiteiten die voor de cliënt het leven de moeite waard maken. 

4.2.2 Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 
Tijdens het intakegesprek worden de wensen en behoeften met betrekking tot de zorgverlening – 

waaronder de dagelijkse persoonlijke verzorging – door de zorgverlener, bij voorkeur door de EVV-er, 

besproken en vastgelegd met de cliënt en familie. Tevens worden deze wensen en behoeften vier keer 

per jaar besproken en geëvalueerd tijdens de evaluatiemomenten. 

4.2.3 Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 
Binnen Thuisgenoten spelen familieleden en mantelzorgers een belangrijke rol in het welzijn van 

cliënten. De mantelzorger is vaak al lang met de zorgvrager samen en heeft daardoor veel kennis van 

zijn of haar wensen en gewoonten. Dat vereist een familiegerichte benadering om de 

familieparticipatie te realiseren. Onderdelen zijn het in kaart brengen van de familie en het uitnodigen 

en betrekken/participeren van de familie in de zorgverlening en de evaluatie hiervan. Thuisgenoten 

geeft inhoud aan de familieparticipatie door actief het netwerk van de cliënt in kaart te brengen en de 

mantelzorger actief te vragen om deel te nemen aan het intakegesprek en de evaluatiegesprekken. 

Het volledige mantelzorgbeleid is weergegeven in bijlage 5. 

Binnen de woon-zorglocaties van Thuisgenoten maken de vrijwilligers een belangrijk onderdeel uit van 

de organisatie. Zij dragen mede bij aan de totstandkoming en de kwaliteit van de zorg- en 
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dienstverlening. Vrijwilligers schenken de bewoners en cliënten van de woon-zorglocaties extra 

aandacht en tijd en bieden gezelligheid, aansluitend op de zorgvraag en welzijnsbehoefte van de 

cliënt. Daarmee zijn vrijwilligers belangrijk in het realiseren van de missie en visie van Thuisgenoten: 

door de inzet van vrijwilligers kunnen cliënten in de woonzorglocaties extra genieten van alles wat het 

leven voor hen de moeite waard maakt. Het vrijwilligersbeleid geeft de afbakening van de inzet van 

vrijwilligers weer en het geeft inzicht in de wijze waarop het vrijwilligerswerk binnen Thuisgenoten, 

met name binnen de woon-zorglocaties, is georganiseerd. Het vrijwilligersbeleid is weergegeven in 

bijlage 6. 

4.2.4 Wooncomfort 
Thuisgenoten is een organisatie voor woon- en thuiszorg. Thuisgenoten probeert zo goed mogelijk in 

te spelen op de ontwikkelingen in het zorglandschap. Zij beschikt namelijk over diverse woon- 

zorglocaties. Binnen deze woon-zorglocaties wordt de cliënt ondersteund op basis van gezondheid, 

veiligheid en comfort en ontvangt de cliënt persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Tevens heeft de 

cliënt zelf de regie over de inrichting van het appartement. Met betrekking tot de 

maaltijdvoorzieningen streeft Thuisgenoten naar tevredenheid onder de cliënten. Daarom kan de 

cliënt (dagelijks) kiezen welke maaltijd hij of zij wil nuttigen. Om de haalbaarheid en werkbaarheid van 

de maaltijdvoorzieningen mogelijk te maken, doet Thuisgenoten zaken met twee leveranciers. De 

cliënt heeft de keuze uit een uitgebreid assortiment aan maaltijden. Echter is de cliënt zelf financieel 

verantwoordelijk voor hun eigen maaltijdvoorziening. Eén van de leveranciers maakt het mogelijk om 

middels de App ‘Eten & Zo’ een groot assortiment aan maaltijden aan te bieden. 

4.3 Basisveiligheid 
Binnen Thuisgenoten wordt er gestreefd naar optimale veiligheid voor de cliënt. De vier thema’s voor 

basisveiligheid – medicatieveiligheid, decubituspreventie, vrijheidsbeperkende maatregelen en 

preventie acute ziekenhuisopname – zijn gevormd en worden geborgd binnen de organisatie. 

Daarnaast is er een incidentencommissie opgezet binnen de organisatie. Het leren van 

veiligheidsincidenten, om zo veel mogelijk schade bij de cliënt te beperken dan wel te voorkomen, 

staat centraal. Preventieve en corrigerende maatregelen worden genomen en door de directie 

vertaald naar het managementreview (directiebeoordeling) aan het einde van ieder kalenderjaar. 

4.3.1 Medicatieveiligheid 
Het doel van Thuisgenoten is om de richtlijnen en de samenwerking in de keten met betrekking tot de 

medicatieveiligheid uit te voeren conform ‘De veilige principes in de medicatieketen’. Het doel is dat 

cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en dit geldt ook voor de eigen 

verantwoordelijkheid met betrekking tot medicatiegebruik. Er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar 

voor veilig medicijngebruik en voor het zelfstandig innemen van medicijnen. Op basis van de BEM- 

procedure wordt de verantwoordelijkheid met betrekking tot het medicatieproces tijdens het 

intakegesprek besproken met de cliënt. Tevens wordt deze verantwoordelijkheid geëvalueerd tijdens 

de evaluatiemomenten en waar nodig gewijzigd in samenspraak met de cliënt, (familie en 

mantelzorger). 

Wanneer de medicatie geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door de zorg , kan de zorg een 

verantwoordelijke taak hebben, zoals: het uitzetten, klaarleggen, aanreiken, toedienen, controleren, 

registreren, signaleren en bestellen van medicatie die is voorgeschreven door de arts. Het volledige 

medicatiebeleid is weergegeven in bijlage 7. 

Wanneer zich fouten in het medicatieproces voordoen, wordt hier een MIC-melding van gemaakt. MIC 

staat voor Melden Incidenten Cliëntenzorg. De MIC-melding wordt ingediend bij de MIC-functionaris 

waar deze vervolgens individueel zal worden behandeld, verwerkt en opgenomen in de 
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meldingenregistratie in Excel. Daar waar nodig zullen een aantal MIC’s worden besproken tijdens het 

vierjaarlijkse overleg van de MIC-commissie. 

Veel voorkomende medicatie-incidenten zijn momenteel het niet aftekenen of onjuist aftekenen van 

medicatie en het niet (correct) uitvoeren van de dubbele controle bij risicovolle medicatie. 

4.3.2 Decubituspreventie 
Zoals in §4.1.4 is benoemd, wordt er binnen Thuisgenoten gewerkt met de Omaha Systematiek. 

Binnen de Omaha Systematiek vindt onder andere de risicosignalering op Decubitus plaats. Door 

middel van een vragenlijst en het koppelen van een huidige en gewenste score, wordt in kaart 

gebracht in hoeverre zich een risico voordoet rondom Decubitus. Er wordt gerapporteerd op 

zorgdoelen en tevens worden deze waar nodig gewijzigd en aangepast tijdens de evaluatiemomenten. 

Momenteel is de organisatie op zoek naar een bewezen effectief meetinstrument om het risico op 

Decubitus effectief te kunnen meten. 

Via Convatec wordt scholing afgenomen ten aanzien van wondzorg en het omgaan met de diverse 

verbandmiddelen. In diverse situaties met betrekking tot een wond kan Thuisgenoten beroep doen op 

een specialist binnen Convatec. Tevens gaan twee verpleegkundigen binnen Thuisgenoten de 

opleiding tot wondverpleegkundige volgen. Er wordt aandacht gegeven aan het betrekken van deze 

verpleegkundigen bij diverse situaties met betrekking tot wonden. 

4.3.3 Vrijheidsbeperkende maatregelen 
Thuisgenoten voert een beleid dat gericht is op het voorkomen van vrijheidsbelemmerende middelen 

en maatregelen. Dergelijke middelen en maatregelen worden gezien als een allerlaatste redmiddel, als 

er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt zelf of voor anderen. Het beleid vrijheidsbelemmerende 

middelen en maatregelen is weergegeven in bijlage 8. 

Alle vrijheidsbeperkende maatregelen die bij de cliënt worden ingezet, worden conform de procedure 

geëvalueerd. Voor alle situaties geldt dat het middel of de maatregel na maximaal 7 dagen wordt 

geëvalueerd. Wanneer er geen instemming van de cliënt en/of familie verkregen wordt, dient het 

middel of de maatregel vervolgens weer minimaal elke 7 dagen geëvalueerd te worden. Wanneer er 

wel instemming van de cliënt en/of familie aanwezig is, wordt het middel of de maatregel vervolgens 

weer minimaal na 3 maanden geëvalueerd. De specialist ouderengeneeskunde conform procedure 

ingeschakeld wanneer een middel of maatregel langer dan een week wordt ingezet. Tevens meldt 

Thuisgenoten de vrijheidsbelemmerende middelen en maatregelen bij de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg daar waar dit noodzakelijk is. 

De afdeling kwaliteit inventariseert organisatie-breed structureel de inzet van vrijheidsbelemmerende 

middelen en maatregelen. Hieronder volgt een overzicht van de ingezette vrijheidsbelemmerende 

middelen en maatregelen (peildatum: 1 oktober 2017). 
 

Risico/gevaarlijke situatie Middel/Maatregel 

In de war en onrustig Twee bedhekken omhoog 

Onrust / valgevaarlijk Belmat 

Uit bed vallen / stappen Bedhek omhoog 

Uit rolstoel vallen of zonder begeleiding 
opstaan 

 
Blad voor rolstoel 

Nachtelijke onrust, val gevaar Deuralarm 
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4.3.4 Preventie acute ziekenhuisopname 
De analyse van de MIC-meldingen geeft een helder beeld over de incidenten die leiden tot een acute 

ziekenhuisopname. Aantoonbaar is in de huidige situatie een valincident mogelijk een aanleiding tot 

een ongeplande ziekenhuisopname. Op preventieve wijze wordt er aandacht besteed aan een nauwe 

samenwerking met de huisartsen. Mogelijk kan het valgevaar van een cliënt worden geminimaliseerd 

door de oorzaken te achterhalen en hierop actie te ondernemen in verificatie met de huisarts. 

4.3.5 Incidentencommissie 
Binnen Thuisgenoten wordt gewerkt volgens het principe van veilig melden. Dit houdt in dat 

medewerkers en cliënten afwijkingen kunnen melden en bespreken in een open klimaat. De 

doelstelling van een melding is het kunnen leveren van een belangrijke bijdrage aan het verbeteren 

van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening. De melding wordt doorgestuurd naar de 

MIC-functionaris binnen Thuisgenoten. De MIC-functionaris binnen Thuisgenoten is verantwoordelijk 

voor de individuele afhandeling van iedere melding en de maandelijkse rapportages. De MIC- 

commissie bespreekt ook periodiek (één keer per kwartaal) alle ontvangen meldingen, analyseert deze 

en doet verbetervoorstellen voor preventieve dan wel corrigerende maatregelen richting de directie 

om (bijna) incidenten in de toekomst te beperken en te voorkomen. De directie is verantwoordelijk 

voor het vaststellen van verbetermaatregelen op organisatieniveau en vertaalt dit in het 

managementreview. De volledige procedure Melding Incidenten Cliëntenzorg is weergegeven in 

bijlage 9. 

4.4 Leren en werken aan kwaliteit 
Thuisgenoten draagt zorg voor goede (lees: veilige en verantwoorde) zorg. Om continu te leren en de 

kwaliteit te verbeteren, streeft Thuisgenoten ernaar om optimaal samen te werken in de keten. 

4.4.1 Kwaliteitsmanagementsysteem 
Thuisgenoten beschikt over een eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Dit 

kwaliteitsmanagementsysteem omvat het gedocumenteerde systeem van de organisatie. De basis van 

het gedocumenteerde systeem omvat alle documenten op gebied van beleid, procedures en 

protocollen. Op deze wijze is alles met betrekking tot de kwaliteit van zorg- en dienstverlening binnen 

de organisatie op één plek vindbaar en daarmee ook geborgd. Deze plek is voor iedere medewerker 

binnen de organisatie digitaal toegankelijk. 

Het kwaliteitsmanagementsysteem zorgt er (mede) voor dat er structureel en continu wordt gewerkt 

aan kwaliteitsverbetering. Dit wordt gedaan door de toepassing van de kwaliteitscirkel van Deming, 

ook wel de PDCA-cyclus: Plan – Do – Check – Act. Er worden diverse evaluaties uitgevoerd in het 

kwaliteitsmanagementsysteem, welke leiden tot aanpassingen, corrigerende en preventieve 

maatregelen voor het kwaliteitsmanagementsysteem. De kwaliteitscirkel van Deming zorgt voor de 

continue verbetering en tevens de borging van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen 

Thuisgenoten. Certificeringsbureau Det Norske Veritas (DNV) heeft het kwaliteitsmanagementsysteem 

van Thuisgenoten in mei 2018 beoordeeld aan de hand van de norm ISO 9001:2015. Het 

kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen en is daarmee ISO-gecertificeerd.  

Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag 

Thuisgenoten levert jaarlijks een geactualiseerd kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag aan gebaseerd op 

de normen ‘samen leren en verbeteren’ in het kader van het nieuwe kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
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4.4.2 Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners 
Binnen Thuisgenoten wordt er continu gewerkt aan verbetering van de zorgverlening in de praktijk. 

Binnen iedere woon-zorglocatie is minimaal 1 wijkverpleegkundige aangesteld. De 

wijkverpleegkundige(n) is/zijn op maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur bereikbaar. De 

wijkverpleegkundige heeft naast de zorguitvoerende taken, de volgende taken: 

• intakegesprekken met nieuwe cliënten; bij de cliënt thuis of in het ziekenhuis/andere zorginstelling; 

• het evalueren van de zorgverlening; 

• indicatiestelling en indicatieaanvragen voor cliënten; 

• contact met artsen, verwijzers en andere samenwerkingspartners; 

• coaching collega’s in het (kern)team (in samenwerking met de afdeling P&O); 

• actief in netwerken; 

• vervult de rol van toetser; 

• eindverantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de planning; 

• neemt deel aan sollicitatiegesprekken voor het team. 

De wijkverpleegkundige verzorgt bovenstaande taken, welke bijdragen aan de continue verbetering 

van de zorgverlening voor de woon-zorglocaties. Echter worden enkele taken ondersteund door een 

wijkverpleegkundige die werkzaam is vanuit het Centraal Bureau. Deze functie wordt in §4.5.6 nader 

toegelicht. 

Naast de wijkverpleegkundigen levert de EVV-er op cliëntniveau een belangrijke bijdrage aan het 

verbeteren van de zorg, het organiseren en bewaken van de continuïteit van zorg en het volgen en 

bewaken van het verloop van de zorg. Tevens vindt er met regelmaat scholing plaats in het kader van 

EVV-erschap. De volledige rolbeschrijving van de EVV-er is weergegeven in bijlage 10. 

Tot slot is Thuisgenoten een lerende organisatie. De incidentmeldingen die door de medewerkers in 

het primair proces worden gedaan, worden geregistreerd en geanalyseerd. Deze taken worden 

uitgevoerd door de incidentencommissie, zoals in §4.3.5 is toegelicht. Tevens staat tijdens ieder 

teamoverleg het onderwerp ‘MIC-meldingen’ op de agenda. Door de incidentmeldingen in het team 

te bespreken, kan iedere zorgverlener hiervan leren en incidenten in de toekomst beperken of 

mogelijk voorkomen. 

4.3.6 Lerend netwerk 
Thuisgenoten of de medewerkers binnen Thuisgenoten zijn aangesloten bij diverse netwerken. In deze 

paragraaf wordt inzichtelijk welke netwerken dit zijn en wat deze betekenen voor Thuisgenoten. 

Wijklink  

Binnen Thuisgenoten hebben verpleegkundigen de mogelijkheid zich aan te sluiten bij Wijklink. 

Wijklink is vanuit het Saxion gestart, maar inmiddels zijn ook diverse ROC’s verbonden aan dit netwerk. 

Wijklink is een lerend netwerk voor zowel docenten, studenten als wijkverpleegkundigen. Jaarlijks 

worden er twee themabijeenkomsten georganiseerd, waarbij kennis kan worden opgedaan en 

gezamenlijk kan worden gedeeld. De samenwerking tussen de opleidingen en het werkveld staat 

hierbij centraal. Met behulp van dit netwerk komen onze wijkverpleegkundigen vanuit het werkveld in 

aanraking met vraagstukken vanuit docenten en studenten en omgekeerd. Indirect heeft dit een 

positieve invloed op het gedeelte waarbij stagiaires worden begeleid door één van onze medewerkers. 

Palliatieve zorg  

Tevens is Thuisgenoten aangesloten bij het netwerk palliatieve zorg. Bij dit netwerk zijn zowel 

patiënten en hun naasten als hulpverleners aangesloten. Dit netwerk richt zich enerzijds op patiënten 
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en hun naasten, waarbij diverse vraagstukken vanuit deze doelgroep worden beantwoord. Anderzijds 

kunnen hulpverleners zich aansluiten bij dit netwerk of dit netwerk volgen. Het netwerk kan hen 

advies en ondersteuning bieden bij situaties waarin palliatieve zorg aan de orde is. Tevens biedt het 

netwerk Palliatieve zorg veel mogelijkheden aan met betrekking tot scholing en/of het bezoeken van 

congressen met als aandachtsgebied palliatieve zorgverlening. 

V&VN Lidmaatschap en kwaliteitsregister V&V  

Alle medewerkers met deskundigheidsniveau Verzorgende IG of hoger collectief zijn ingeschreven in 

het V&VN kwaliteitsregister. De medewerkers dragen eigen verantwoordelijkheid voor de te behalen 

(accreditatie)punten en het registreren van de gevolgde scholingen. Daar waar mogelijk wordt voor 

scholingen die Thuisgenoten aanbiedt accreditatie aangevraagd bij V&VN. Ook kunnen medewerkers 

gebruik maken van de e-learning mogelijkheden van V&VN. 

4.5 Leiderschap, governance en management 
In dit hoofdstuk wordt helder hoe de aansturing en governance van Thuisgenoten de kwaliteit van zorg 

faciliteren, zoals het beleggen van verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanagement. Ook 

komen de strategische, statutaire en financiële verplichtingen aan bod. Er worden zes thema’s 

onderscheiden, namelijk: visie op zorg, sturen op kernwaarden, leiderschap en goed bestuur, rol en 

positie interne organen en toezichthouder(s), inzicht hebben en geven en verankeren van medische, 

verpleegkundige en psychosociale expertise. 

4.5.1 Visie op zorg 
In de visie van Thuisgenoten staat de cliënt centraal, waarbij gekeken wordt naar de cliënt als geheel, 

met het accent op en aandacht voor wat de cliënt nog wél kan en op welke wijze zorg en ondersteuning 

eraan kunnen bijdragen dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Welke zaken belangrijk 

voor hem/haar zijn, waar vanuit Thuisgenoten ook aandacht voor moet zijn, om het mogelijk te maken 

dat de cliënt alles wat voor hem/haar het leven de moeite waard maakt, zo lang mogelijk, zo goed 

mogelijk kan blijven doen, met de zorg en ondersteuning van Thuisgenoten. 

4.5.2 Sturen op kernwaarden 
Binnen Thuisgenoten staat de veiligheid en het welbevinden van de cliënt te allen tijde centraal. 

Thuisgenoten doet er alles aan om met de hulp van zorg en ondersteuning het mogelijk te maken dat 

de cliënt zo lang mogelijk en zo goed mogelijk kan doen wat hem of haar het leven de moeite waard 

maakt. Thuisgenoten heeft de kernwaarden aandacht, betrouwbaar en respect hoog in het vaandel 

staan. 

4.5.3 Leiderschap en goed bestuur 
Het bestuur ziet toe op de veiligheid en de kwaliteit van het zorgproces. Tevens stelt het bestuur zich 

ondersteunend, faciliterend en transparant op naar alle zorgverleners en cliënten / naasten binnen de 

organisatie. Ook wordt er gewerkt volgens de afspraken van de geldende zorg-brede governancecode. 

4.5.4 Rol en positie interne organen en toezichthouder(s) 
Thuisgenoten vergadert in diverse vormen met de cliëntenraad en toezichthouder(s). 

 De directie / het bestuur vergadert drie keer per jaar met de cliëntenraad; 

 De directie / het bestuur vergadert minimaal één keer per kwartaal met de Raad van Toezicht; 

 De directie / het bestuur vergadert één keer per jaar met de cliëntenraad en de Raad van 

Toezicht. 

Van de overlegvergaderingen met de cliëntenraad, de Raad van Toezicht en de gezamenlijke 

vergadering met de cliëntenraad en de Raad van Toezicht worden notulen gemaakt. 
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De Raad van Toezicht ziet toe op de actuele eisen die gesteld worden vanuit de geldende 

governancecode voor zorg. 

4.5.5 Inzicht hebben en geven 
Om inzicht te hebben in de kwaliteit van Thuisgenoten en inzicht te geven in de kwaliteit van 

Thuisgenoten, maakt de organisatie gebruik van een kwaliteitsplan en een kwaliteitsjaarverslag. Deze 

documenten worden jaarlijks geactualiseerd en ter beschikking gesteld aan een divers aantal 

stakeholders. Dit kwaliteitsplan zal openbaar worden gemaakt via de website van Thuisgenoten en ook 

worden aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland. Via het Zorginstituut Nederland zal het 

document ook worden gepubliceerd op publieke websites als www.kiesbeter.nl. 

4.5.6 Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 
Thuisgenoten werkt met zelfsturende teams. Binnen ieder team is minimaal één wijkverpleegkundige 

werkzaam welke naast de zorguitvoerende taken een aantal specifieke taken uitvoert ten behoeve van 

de continuering van zorg, zoals is benoemd in §2.4.6. Naast de wijkverpleegkundigen in het team is er 

een wijkverpleegkundige werkzaam vanuit het Centraal Bureau. Momenteel biedt zij voornamelijk 

ondersteuning bij het stellen van indicaties, het ondersteunen van verplichte controles bijvoorbeeld in 

het kader van doelmatigheid en het continueren van de monitoring van mogelijke opname van nieuwe 

cliënten vanuit het ziekenhuis via e-overdracht. Tevens biedt deze wijkverpleegkundige 

zorginhoudelijk advies aan een team of aan iemand persoonlijk. Op deze wijze wordt bijgedragen aan 

het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van zorg. 

Tevens is er een specialist ouderengeneeskunde werkzaam binnen Thuisgenoten. De specialist 

ouderengeneeskunde vervult een consulterende rol voor de huisartsen binnen het werkgebied van 

Thuisgenoten. Naast de specialist ouderengeneeskunde is er ook een MTH-verpleegkundige werkzaam 

binnen Thuisgenoten. Mede doordat Thuisgenoten per 1 januari 2018 de gunning heeft gekregen voor 

het leveren van ELV, wordt er een team van verpleegkundigen samengesteld voor de uitvoering van 

verpleegtechnische handelingen. Een effectieve samenwerking met de huisartsen is hierbij van groot 

belang. Momenteel wordt aandacht gegeven aan nauw contact tussen de specialist 

ouderengeneeskunde, de MTH-verpleegkundige en de huisartsen in het werkgebied van 

Thuisgenoten. Tot slot volgt één verpleegkundige de binnen Thuisgenoten de opleiding tot 

Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie (VGG) en start een verzorgende de opleiding tot 

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP). Op deze wijze wordt de kennis en kunde met 

betrekking tot deze doelgroepen binnen de organisatie geborgd. 

4.6 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 
Thuisgenoten beschikt over een continue adequate personeelssamenstelling van zorgmedewerkers, 

welke voldoet aan de tijdelijke normen voor personeelssamenstelling volgens het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg. Deze personeelssamenstelling is passend bij de zorg en de individuele zorgvraag en 

zorgbehoefte van de cliënt. De personeelssamenstelling ten aanzien van de woon-zorglocaties is 

gepubliceerd op de website van Thuisgenoten. Om dit passend te hebben en te houden is er door 

Thuisgenoten een scholingsagenda opgesteld, zodat medewerkers over de juiste tools beschikken om 

de zorgvrager te bedienen. 

4.5.7 Aandacht, aanwezigheid en toezicht 
Binnen Thuisgenoten zijn minimaal twee zorgverleners beschikbaar tijdens de zorg en ondersteuning 

van intensieve zorgmomenten. Onze woon-zorglocaties hebben zeven keer 24 uurs bezetting van 

minimaal VIG-niveau. In de dag- en avond situatie is er standaard meer dan 1 persoon beschikbaar. De 

nachtelijke situatie heeft een bezetting van één persoon en kan zo nodig worden opgeschaald 

http://www.kiesbeter.nl/
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afhankelijk van de zorgvragers (er is iemand bereikbaar per nacht). Denk hierbij aan een terminale 

cliëntsituatie. 

Daarnaast maakt de inzet van vrijwilligers een belangrijk onderdeel uit van Thuisgenoten. Vrijwilligers 

schenken de bewoners en cliënten van de woon-zorglocaties extra aandacht en tijd, aansluitend op 

zorgvraag en welzijnsbehoefte van de cliënt. De vrijwilligers worden vooral ingezet op de huiskamers 

of in de vorm van activiteiten voor de individuele cliënt. 

4.5.8 Specifieke kennis, vaardigheden 
Binnen Thuisgenoten wordt cliëntgericht bepaald welke zorgverlener kan inspelen op de zorgvragen 

en zorgbehoeften van de cliënten, daarbij wordt in acht genomen dat diegene bevoegd en bekwaam is 

voor de uit te voeren handelingen. Daarnaast is er 24/7 een bereikbare dienst beschikbaar welke is 

bezet door een BIG-geregistreerde verpleegkundige. Voor de uitvoerende zorgfuncties zijn 

functiebeschrijvingen opgenomen in het gedocumenteerde systeem van Thuisgenoten. Deze 

functiebeschrijvingen geven weer welke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden de 

medewerker in een functie heeft en over welke competenties de medewerker dient te beschikken. 

Tevens maakt Thuisgenoten gebruik van aandachtsvelders. Dit zijn medewerkers die specifieke kennis 

en vaardigheden hebben opgedaan op een specifiek aandachtsgebied (bijvoorbeeld wondzorg). 

Thuisgenoten heeft de verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen dat medewerkers die ingezet 

(gaan) worden op voorbehouden en risicovolle handelingen, te scholen en/of te toetsen op hun 

bekwaamheid. De toetsing van medewerkers binnen Thuisgenoten vindt plaats door minimaal een 

verpleegkundige niveau 4 die is geschoold voor het afnemen van interne toetsingen op de 

vastgestelde veel voorkomende voorbehouden en risicovolle handelingen. De toetsers worden 

getoetst door de afdeling opleidingen. Voor het toetsen van specifieke handelingen kan door de 

opleidingscoördinator een traject op maat geregeld worden. Het beleid ten aanzien van 

voorbehouden en risicovolle handelingen en de bevoegd- en bekwaamheden is weergegeven in 

bijlage 11. 

4.5.9 Reflectie, leren en ontwikkelen 
Thuisgenoten is ISO-gecertificeerd en is daarmee een lerende organisatie. Gedurende het jaar 2019 

zal Thuisgenoten zich verder ontplooien als het gaat om het onderdeel reflectie. Via het externe 

onderzoeksbureau Triqs zal Thuisgenoten de 360° feedback in werking zetten voor het monitoren, 

stimuleren en bevorderen van het functioneren van de medewerkers. 

Ten aanzien van reflectie wordt er op basis van inzichten in de praktijk en op basis van de vraag vanuit 

het werkveld aandacht besteed aan het organiseren en uitvoeren van intervisiebijeenkomsten. Deze 

intervisiebijeenkomsten worden in overleg met het team georganiseerd door de afdeling opleidingen. 

Tevens vinden er ook intervisiebijeenkomsten plaats met de BOL-studenten binnen Thuisgenoten. 

Ten aanzien van leren en ontwikkelen biedt Thuisgenoten stagiaires en leerlingen vanuit zowel de 

Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) als de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) de mogelijkheid om 

praktijkervaring op te doen binnen de organisatie. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt 

neemt de noodzaak om interne medewerkers op te scholen toe. Informatie betreffende de BOL en BBL 

opleidingen en de standpunten van Thuisgenoten zijn te vinden in het scholingsbeleid. Het 

scholingsbeleid 2018-2020 is weergegeven in bijlage 12. 

Tot slot biedt Thuisgenoten diverse scholingen aan, deze zijn opgenomen in de scholingsagenda. Deze 

scholingsagenda wordt aangevuld op basis van de vraag vanuit het werkveld. 
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4.7 Gebruik van hulpbronnen 
Thuisgenoten maakt effectief en efficiënt gebruik van een beperkt aantal hulpbronnen. Dit om de best 

mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen. 

Op technologische gebied maakt Thuisgenoten gebruik van een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). In 

dit ECD wordt alle informatie ten behoeve van de zorgverlening van de cliënt opgenomen, tijdig 

geëvalueerd en waar nodig aangepast in samenspraak met de cliënt. Tevens omvat dit ECD de Omaha 

Systematiek, waardoor de zorg overdraagbaar wordt en er doelgericht kan worden gewerkt. 

Ook is het kwaliteitsmanagementsysteem op digitale wijze gerealiseerd en geborgd. Op deze wijze zijn 

alle documenten op gebied van beleid, procedures en protocollen op één plek vindbaar en daarmee 

ook geborgd. Deze plek is voor iedere medewerker binnen de organisatie toegankelijk. 

Tot slot werkt één van de wijkverpleegkundigen samen met het Medisch Spectrum Twente (MST) in 

Enschede. Op deze wijze heeft Thuisgenoten een beeld bij de uitstroom van patiënten uit het 

ziekenhuis en kan zij wellicht invloed uitoefenen op de instroom van (een deel van) deze groep 

cliënten bij Thuisgenoten. 

4.8 Gebruik van informatie 
Thuisgenoten maakt actief gebruik van informatie rondom de inzet van middelen, voor het leveren, 

monitoren, managen en verbeteren van zorg, alsook over het op transparante wijze verstrekken van 

kwaliteitsinformatie aan cliënt, hun naasten en aan de samenleving. Allereerst voert Thuisgenoten 

minimaal één keer per twee jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Het laatste onderzoek is eind 

2016 uitgevoerd door het externe onderzoeksbureau Triqs. Tevens streeft Thuisgenoten ernaar om 

actief gebruik te maken van het verkrijgen van cliëntervaringen via Zorgkaart Nederland. 

Aan de hand van Zorgkaart Nederland beschikt Thuisgenoten over de cliëntkeuze- en 

toezichtinformatie. De cliëntervaringen geven weer op welke wijze de cliënt en hun naasten naar de 

organisatie kijken. Tevens draagt deze informatie bij aan de kwaliteitsverbetering binnen de 

organisatie. 

4.8.1 Inspanning Zorgkaart Nederland 
Binnen Thuisgenoten worden cliënten/cliëntvertegenwoordigers actief gestimuleerd om een ervaring 

en/of waardering achter te laten op de website van Zorgkaart Nederland en daarmee het aantal 

waarderingen op te hogen. Thuisgenoten voert het volgende beleid: 

Tussentijdse evaluatiemomenten 

Tijdens de evaluatiemomenten wordt de cliënt/cliëntvertegenwoordiger gestimuleerd een waardering 

achter te laten op Zorgkaart Nederland. Er vinden vier evaluatiemomenten plaats per jaar. Tijdens 

minimaal van de evaluatiemomenten worden de cliënten die bij ons in zorg zijn gestimuleerd een 

waardering achter te laten op Zorgkaart Nederland. 

Exit-evaluatie 

Tijdens de exit-evaluatie, wanneer de cliënt uit zorg gaat, wordt de cliënt/cliëntvertegenwoordiger 

wordt de geleverde zorg vanuit Thuisgenoten geëvalueerd. Tijdens deze exit-evaluatie wordt de 

cliënt/cliëntvertegenwoordiger tevens gestimuleerd een waardering achter te laten op Zorgkaart 

Nederland. 

Nieuwsbrief 

Zorgkaart Nederlands wordt twee keer per jaar benoemd in de nieuwsbrief. Op deze wijze worden 

de medewerkers binnen Thuisgenoten getriggerd om de cliënten/cliëntvertegenwoordigers 

te stimuleren een waardering achter te laten op Zorgkaart Nederland. 
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Website 

Zorgkaart Nederland wordt door middel van een button vermeld op zowel de website van 

Thuisgenoten als van BTKzorg. Op deze wijze worden cliënten en cliëntvertegenwoordigers 

laagdrempelig getriggerd een waardering over de zorg van Thuisgenoten en BTKzorg achter te laten 

op Zorgkaart Nederland. 
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5. Verbeteracties per locatie en beschrijving samen leren en 

verbeteren 

5.1 Verbeterparagraaf per locatie 
Op basis van het cliënttevredenheidsonderzoek en het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat eind 

2016 is uitgevoerd en de interne audits die zijn uitgevoerd kunnen er verbeteringen plaatsvinden op 

basis van de zorg- en dienstverlening. De verbeterpunten worden per locatie / type zorg weergegeven. 

5.1.1 Woon-zorglocatie de Aa 
Woon-zorglocatie de Aa is tijdens het cliënttevredenheidsonderzoek beoordeeld met een gemiddeld 

rapportcijfer van een 4,44. Dit is een verontrustend resultaat. Er zijn diverse bevindingen gedaan 

waarop verbetering dient plaats te vinden, zodat de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening voldoet 

aan de wensen van de cliënt. De bevindingen zijn gedaan op de volgende onderdelen: 

1. Afspraken en overleg; 

2. Communicatie met de zorginstelling; 

3. Activiteiten, maaltijden en sfeer. 

Op basis van bovenstaande onderdelen zijn diverse verbeteracties uitgezet. Zo is er tijdens de 

werkoverleggen binnen De Aa veelvuldig aandacht geschonken aan deze onderdelen en zijn 

medewerkers opnieuw geïnstrueerd over bijvoorbeeld de onderwerpen die tijdens een intakegesprek 

altijd aan de orde dienen te komen en zijn acties uitgezet met de leverancier van de maaltijden. 

Naast het cliënttevredenheidsonderzoek hebben er in 2016 en 2017 een aantal interne audits 

plaatsgevonden bij woon-zorglocatie de Aa. Voorafgaand aan de interne audit heeft er 

steekproefsgewijs zowel een fysieke als een digitale dossiercontrole plaatsgevonden. De interne audit 

heeft plaatsgevonden in de vorm van een rondgang binnen woon-zorglocatie de Aa, waarbij speciale 

aandacht is gevestigd op de medicatieopslag. Tijdens deze interne audit zijn de volgende onderwerpen 

getoetst: 

 Meldingen; 

 Handhygiëne; 

 Risicosignalering; 

 Bevoegd/ bekwaam; 

 Medicatieveiligheid; 

 HACCP regelgeving. 

Voor woon-zorglocatie de Aa geldt dat de kennis rondom medicatieveiligheid en de HACCP 

regelgeving dient te worden aangescherpt. 

5.1.2 Woon-zorglocatie de Eshorst 
Woon-zorglocatie de Eshorst is tijdens het cliënttevredenheidsonderzoek beoordeeld met een 7,44. 

Dit is een tevredenstellend resultaat. Echter is er één onderdeel waarover de cliënt erg ontevreden is. 

Dit is het onderdeel afspraken en overleg. De cliënten zijn ontevreden over de mate waarin de cliënt 

kan meebeslissen over van wie (welke zorgverlener) de cliënt zorg krijgt. Ter verbetering hiervan 

worden medewerkers hier aanvullend over geïnstrueerd. 

De rest van de werkwijze(n) binnen woon-zorglocatie de Eshorst voldoet met betrekking tot de 

tevredenheid van de cliënt. Om deze tevredenheid te borgen, worden de huidige werkwijze(n) 

behouden en waar mogelijk te worden geoptimaliseerd. Aandacht voor de cliënttevredenheid is een 

structureel onderdeel van het werkoverleg binnen De Eshorst om dit te borgen. 
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5.1.3 Woon-zorglocatie het Oranjeplein 
Woon-zorglocatie het Oranjeplein is tijdens het cliënttevredenheidsonderzoek beoordeeld met een 

gemiddeld rapportcijfer van een 8,29. Dit is een tevredenstellend resultaat. De werkwijze(n) van de 

diverse onderdelen die zijn getoetst, voldoen met betrekking tot de tevredenheid van de cliënt. Om 

deze tevredenheid te borgen, dienen de huidige werkwijze(n) te worden behouden en waar mogelijk 

te worden geoptimaliseerd. Aandacht voor de cliënttevredenheid is een structureel onderdeel van het 

werkoverleg binnen het Oranjeplein om dit te borgen. 

5.2 De wijze van evaluatie 
Thuisgenoten evalueert de kwaliteit en tevredenheid van zorg en haar kwaliteitsmanagementsysteem 

zowel intern als door het inschakelen van of met behulp van externe partijen. Op deze wijze kan 

worden vastgesteld of het kwaliteitsmanagementsysteem doeltreffend is onderhouden en 

geïmplementeerd binnen de organisatie, in welke mate men tevreden is en of de kwaliteit van zorg 

voldoet aan de gestelde eisen. Er zijn vijf methoden waarmee Thuisgenoten haar zorg(systeem) 

evalueert. Deze worden hieronder nader toegelicht. 

5.2.1 Managementreview 
Allereerst vindt er na elk kalenderjaar een directiebeoordeling plaats. Dit gebeurt middels een 

Managementreview. Dit managementreview omvat alle gegevens over het 

kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Aan de hand van de directiebeoordeling kunnen 

aanpassingen in het kwaliteitsmanagementsysteem worden geïnitieerd en vinden er bijstellingen van 

processen en procedures plaats. De aanpassingen die vanuit het managementreview plaatsvinden, 

vloeien terug naar alle medewerkers in het primair proces. 

5.2.1 Interne audits 
Daarnaast vinden er binnen Thuisgenoten interne audits plaats. Deze worden volgens planning in 

ieder team en op elke locatie afgenomen. Het doel van de organisatie is om deze audits jaarlijks in 

ieder team en op iedere locatie uit te voeren. De interne audits worden afgelegd door de manager (of 

medewerkers) van de afdeling kwaliteit van Thuisgenoten. Tevens vindt hier de verslaglegging plaats 

en wordt deze voor akkoord toegestuurd naar de geauditeerde. Dit verslag geeft zowel de sterke als 

de ontwikkelpunten van het betreffende team met betrekking tot werkprocessen en werkwijzen weer. 

Op basis van de ontwikkelpunten dient er door het desbetreffende team een verbeterplan te worden 

opgesteld, waarin de acties met betrekking tot de verbetering van diverse processen worden 

beschreven. Deze acties voor verbetering vloeien terug op de medewerkers in het primair proces. De 

directie is verantwoordelijk voor het bewaken van het uitvoeren van het plan van aanpak. De afdeling 

kwaliteit is verantwoordelijk voor de evaluatie en meting naar aanleiding van de uitgevoerde acties 

binnen ieder team. 

5.2.2 Externe audits 
Er dient jaarlijks een externe audit te worden uitgevoerd door een onafhankelijke, certificerende 

organisatie. DNV heeft Thuisgenoten geauditeerd op basis van de norm ISO 9001:2008 en is daarmee 

gecertificeerd. Op basis van deze externe audit is er een resultaatverslag tot stand gekomen en wordt 

er wederom op basis van de ontwikkelpunten centraal een verbeterplan opgesteld. Binnenkort 

evalueert DNV of Thuisgenoten aan de eisen van de norm ISO 9001:2015 voldoet. 

5.2.3 Cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoek 
Zowel de cliënttevredenheid als de medewerkerstevredenheid wordt minimaal één keer per twee jaar 

gemeten door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Onlangs – in november/december 2016 – heeft 

er zowel een cliënt- als medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden binnen Thuisgenoten. 
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Dit onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Triqs. Naar aanleiding van de 

resultaten van deze tevredenheidsonderzoeken zijn er verbeterplannen tot stand gekomen. Op basis 

van het cliënttevredenheidsonderzoek zijn er verbeterplannen opgesteld per type zorg 

(thuiszorg/begeleiding, hulp bij het huishouden, woonzorglocaties). De beschreven verbeteracties 

vloeien terug naar alle medewerkers in het primair proces. Op basis van het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek is ook een verbeterplan opgesteld, deze verbeteracties vloeien 

terug naar de medewerkers op het centraal bureau en tevens ook naar de medewerkers in het primair 

proces. Ten aanzien van de cliënt- en medewerkerstevredenheid is de afdeling kwaliteit 

verantwoordelijk voor de evaluatie en meting naar aanleiding van de uitgevoerde acties op zowel 

strategisch, tactisch als operationeel niveau binnen de organisatie. 

5.2.4 Zorgkaart Nederland 
Zorgkaart Nederland is een website van Patiënten federatie Nederland. Op de website van Zorgkaart 

Nederland kunnen mensen hun ervaringen met de zorg in Nederland met elkaar delen. Op deze 

website worden ook diverse waarderingen geplaatst op basis van de diverse vormen van zorg die 

Thuisgenoten levert. De waarderingen die mogelijke ontwikkelpunten bevatten neemt de organisatie 

in acht. Tevens laat de organisatie aan de desbetreffende ‘beoordelaar’ weten door te reageren op de 

waardering/beoordeling, wanneer contact met hem of haar gewenst is ter verduidelijking of 

informerend in te gaan op de aangegeven ontwikkelpunten. Mogelijke verbeteracties die hieruit 

voortkomen worden vastgelegd en vloeien terug naar zowel het centraal bureau als de medewerkers 

in het primair proces. De afdeling kwaliteit is verantwoordelijk voor de evaluatie van deze mogelijke 

verbeterpunten. 
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Bijlage 1 – Missie en visie Thuisgenoten 
Uitgangspunt van de organisatie is dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, daarbij 

ondersteund met alle zorg die zij nodig hebben. Waarbij medewerkers tevens worden gefaciliteerd 

met slimme (domotica) oplossingen en software, zodat zij ook alle tijd en aandacht aan de cliënten 

kunnen besteden. Dit komt ook terug in de naam, de organisatie heet niet voor niets Thuisgenoten. 

Missie 
De missie van Thuisgenoten is: “Cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen laten wonen, met alle zorg die 

zij nodig hebben en aandacht voor alles wat hun leven de moeite waard maakt. Dat is waar we bij 

Thuisgenoten voor staan”. 

Visie 
In de visie van Thuisgenoten staat de cliënt centraal, waarbij gekeken wordt naar de cliënt als geheel, 

met het accent op en aandacht voor wat de cliënt nog wél kan, op welke wijze zorg en ondersteuning 

eraan kunnen bijdragen dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Welke zaken belangrijk 

voor hem/haarzijn, waar vanuit Thuisgenoten ook aandacht voor moet zijn, om het mogelijk te maken 

dat de cliënt alles wat voor hem/haar het leven de moeite waard maakt, zo lang mogelijk, zo goed 

mogelijk kan blijven doen, met de zorg en ondersteuning van Thuisgenoten. 
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Bijlage 2 – Beleid in- en uitsluitingscriteria cliënten 
1. Inleiding 
Thuisgenoten wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg leveren aan haar cliënten. Om dit te kunnen 

waarborgen heeft Thuisgenoten de keuze gemaakt om geen zorg te leveren aan een aantal 

cliëntgroepen. 

In deze notitie wordt beschreven op welke doelgroepen Thuisgenoten zich richt en welke 

uitsluitingscriteria hierbij gelden. 

2. Doelgroep Thuisgenoten 

 Cliënten met een indicatie voor zorg en/of begeleiding 

 Cliënten met een WLZ indicatie 
 Cliënten zonder indicatie die de zorg particulier inkopen 

 

3. Uitsluitingscriteria 
Thuisgenoten levert geen zorg aan de cliëntengroepen die hieronder nader omschreven worden: 

3.1 Alle locaties 

 Cliënten met complexe psychiatrische (GGZ) problematiek als voorliggend probleem 

 Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem 

 Cliënten met complexe, intraveneuze, verpleegtechnische handelingen 

 
3.2 Voor cliënten die al in zorg zijn bij de thuiszorg of wonen in de residenties van 

Thuisgenoten 

 Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. 

 Cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie of bij psychiatrische diagnoses) 
die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden binnen het verzorgingshuis of in de 
thuissituatie. 

 Cliënten met ernstige agressie gericht tegen andere cliënten of medewerkers die na interventies 
onvoldoende begeleid kunnen worden. 

 Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van 
een kleinschalige (beschermde) woonomgeving. 

 
In het multidisciplinair overleg (MDO) wordt besproken of de huidige woonomgeving passend is voor 

deze cliënt. Bij het MDO zijn de EVV’er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende) van de cliënt, de 

coördinerend verpleegkundige, een extern deskundige zoals een specialist ouderengeneeskundige en 

zo nodig een gedragskundige aanwezig. Voorafgaand aan het MDO zijn al gedragsmatige interventies 

ingezet. 

Het beleid van Thuisgenoten is dat het definitief besluiten tot stopzetten van thuiszorg of het bewonen 

van een woon-zorg appartement pas zal plaatsvinden na consultatie van een externe deskundige, 

bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskundige of het Centrum voor Consultatie en expertise (CCE). 

Mocht ook de consultatie van deze externe deskundige niet leiden tot een situatie waarin cliënt kan 

blijven wonen binnen de woon-zorglocatie dan besluit het MDO over de vervolg verblijfssituatie. 

Het MDO formuleert een advies dat wordt doorgesproken met de cliënt (indien nog mogelijk) en diens 

(wettelijk) vertegenwoordiger. De coördinerend verpleegkundige is verantwoordelijk voor het goed 



25 Versie 0.3  

uitvoeren van het advies en zal indien aan de orde in overleg met de cliënt of diens vertegenwoordiger 

de cliënt begeleiden naar een passende plek buiten Thuisgenoten. 

3.3 Cliënten woon-zorg appartementen criteria bij start wonen met zorg 

 Cliënten die met een IBS (in bewaringstelling) in crisis worden opgenomen 

 Cliënten met ernstige gedragsproblemen waardoor: 
- het sociale functioneren binnen de leefgroep van kleinschalig wonen wordt ontwricht en/of 
- de cliënt een gevaar gaat vormen voor de veiligheid of gezondheid van zichzelf en/of anderen 

waartegen binnen de setting van een groepswoning onvoldoende bescherming kan worden 
geboden. 



 

 

Bijlage 3 – Overzicht doelgroepen 
 
 

Doelgroep Aard zorgverlening Kenmerken 

1.  Kortdurende ziekenhuis 
(na) zorg en 
verpleegkundige-MTH zorg 
op verzoek 
huisarts/specialist 

 Zorgbehoefte bepalen zorgplan opstellen en evalueren 

 Zorgbrug: overdracht naar 2e  1e lijn (en vice versa/polikliniek) 

 Verpleging en ADL training gericht op reactivering / revalidatie / zelfzorg / 
zelfredzaamheid 

 Begeleiding en stabilisatie na ziekenhuisopname 

 Aanleren stomazorg, wondzorg, MTH zorg, etc. 

 Coördinatie, afstemming en overdracht huisarts, Verpleegkundig specialist, 
WMO, etc. 

 AIV mantelzorg en systeem (primair, secundair, tertiair) 

 Voorbereiding op chronische fase of terminale fase. 

Kortdurende relatie waarin 
doelen van zorgplan gehaald 
moeten worden: < 3 maanden of 
over naar doelgroep 3 

2. Zorg aan kwetsbare 
ouderen en chronisch 
zieken, die naar 
verwachting korter dan 3 
maanden duurt 

 Zorgbehoefte bepalen zorgplan opstellen en evalueren 

 Verpleging en ADL training gericht op reactivering / revalidatie / zelfzorg / 
zelfredzaamheid 

 Coördinatie, afstemming huisarts, POH, WMO, etc. (max xx uur per week?) 

 Tijdelijke overname stomazorg, wondzorg, MTH zorg 

 AIV mantelzorg en systeem (primair, secundair, tertiair) 

 Voorbereiding op chronische fase of terminale fase. 

Kortdurende relatie waarin 
doelen van zorgplan gehaald 
moeten worden: < 3 maanden of 
over naar doelgroep 3 

3. Zorg aan kwetsbare 
ouderen en chronisch 
zieken, die (naar 
verwachting) langer duurt 
dan 3 maanden, waarbij 
het zwaartepunt van de 
zorg ligt op somatische 
problematiek (waaronder 
palliatieve zorg) 

 Zorgbehoefte bepalen zorgplan opstellen en evalueren 

 Verpleegkundige en verzorgende zorg in langdurige situatie, maar met name 
gericht op behoud ADL en of voorkomen van verslechtering van de klantsituatie 

 Coördinatie, afstemming huisarts, POH, etc. (max xx uur per week?) 

 Voorkomen complicaties 
 Casemanagement ziekte specifiek en noodzakelijke afstemming WMO, etc. 

 Voorbereiding op chronische fase of terminale fase 

 Bewaken doelmatige zorg en indien noodzakelijk initiëren en voorbereiden WLZ 
indicatie: zorgen voor overdracht 

> 3 maanden 



 

 
   

4. Zorg aan kwetsbare 
ouderen en chronisch 
zieken, die (naar 
verwachting) langer duurt 
dan 3 maanden, waarbij 
het zwaartepunt van de 
zorg ligt op de 
psychogeriatrische 
problematiek 

 Zorgbehoefte bepalen zorgplan opstellen en evalueren 

 Verpleegkundige en verzorgende zorg in langdurige situatie, maar met name 
gericht op behoud ADL en of voorkomen van verslechtering van de klantsituatie 

 Begeleiding mantelzorg/systeem, indien nodig begeleiding en ondersteuning 
door wijkverpleegkundige. 

 Coördinatie, afstemming huisarts, POH, etc. 

 Voorkomen complicaties 

 Voorbereiding op chronische fase of terminale fase 

 Casemanagement dementie (of ziekte specifiek) en noodzakelijke afstemming 
WMO, etc. 

 Bewaken doelmatige zorg en indien noodzakelijk initiëren en voorbereiden WLZ 
indicatie: zorgen voor overdracht 

> 3 maanden 

5. Preventie aan kwetsbare 
ouderen die nog geen (of 
een lichte) zorgvraag 
hebben 

 Anamnese en bepalen zorgbehoefte 

 Advies, Instructie en voorlichting gericht op voorkomen van zorg 

 Primaire en secundaire preventie activiteiten, individueel en groepsgericht 
 Alle acties zijn gericht op voorkomen van zorg als dat niet noodzakelijk is, maar 

wel advisering en begeleiding naar juiste domein of loket. 

Max 4 bezoeken 

6. Zorg aan Terminale 
cliënten 

 Verpleegkundige en verzorgende zorg gericht op het terminale proces en laatste 
levensfase, waarbij klant binnen afzienbare tijd zal overlijden (evt. kortdurend 24 
uurs zorg thuis) 

 Zorg is gericht op verantwoord en human sterven in thuissituatie 
 Wijkverpleegkundige coördineert en maakt gebruik van alle vrijwilligers en 

mantelzorg mogelijkheden 

 Het klantsysteem wordt optimaal begeleidt en geïnstrueerd om ook zorg zelf op 
zich te kunnen nemen: op maat! 

3-6 maanden 

7. Intensieve Kindzorg Verpleegkundige en verzorgende zorg gericht op reactivering / revalidatie / 
zelfredzaamheid 

Conform MKS vast te stellen 
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Bijlage 4 – Werkwijze indiceren a.d.h.v. doelgroepen 
Wijkverpleging 2017 – indiceren en declareren middels doelgroepen 
De verzekeraars kunnen op dit moment geen benchmark (op klantpopulatie) informatie uit de 
systemen halen. Behalve de geleverde mix aan persoonlijke verzorging en verpleging zijn er verder 
geen gegevens bekend. 
Hierdoor zijn resultaten en praktijkvariaties tussen zorgaanbieders niet te vergelijken. 
Hiermee verwachten verzekeraars op een juiste wijze in gesprek te kunnen gaan met zorgaanbieders 
over hoe een klantpopulatie (case mix) er uitziet. 

 
De doelgroep indeling is een eerste aanzet en een belangrijke start aan het werken naar de stip op de 
horizon die we met zijn allen hebben: het werken met zorgprofielen én een resultaatgerichte 
financiering. 
Wijkverpleegkundigen maken hiermee de meerwaarde van het wijkverpleegkundig en professionele 

handelen aantoonbaar: in kwaliteit, resultaat en kosten. 

 

 
Korte beschrijving van de (meest) voorkomende doelgroepen Thuisgenoten; 

 
 

 Doelgroep 2 (1033): cliënten met verwachte zorgduur < 3 maanden 

 
 Doelgroep 3 (1034): cliënten met verwachte zorgduur > 3 maanden, somatische zorg 

 
 Doelgroep 4 (1035): cliënten met verwachte zorgduur > 3 maanden, psychogeriatrische zorg 

 
 Doelgroep 6 (1037): cliënten met verwachte zorgduur < 3 maanden, PTZ terminale zorg 

 
De doelgroepen worden aangeleverd middels de declaratie richting de verzekeraar, dus is het erg van 
belang dat deze goed ingevuld wordt bij het aanmaken van een indicatie. 

 

Let op, het toevoegen van de doelgroep aan de indicatie kan pas 

na het invullen en opslaan van het nieuwe besluit, dus eerst 

debiteur en financieringsstroom invullen, begin en einddatum en 

dan na het opslaan de doelgroep toevoegen, zie voorbeeld; 

 

 
Belangrijke punten; 

 
Wanneer de doelgroep wijzigt, dan moet deze wijziging worden 
laten ingegaan per declaratieperiode. Dit betekent voor ons, 
omdat wij per week declareren, dat wanneer de doelgroep wijzigt 
bij de cliënt de nieuwe indicatie vanaf maandag zal moeten 
ingaan. 

 

Bij een ophoging of verlenging; telkens een nieuwe indicatie 
invoeren. Dus nooit de huidige indicatie aanpassen of verlengen. 
De verzekeraar wil het verloop in de indicaties kunnen zien. 
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Ook goed onderbouwen en registreren waarop de indicatie gebasseerd is. Dus altijd bij de notities in 
Recare een onderbouwing van de indicatie. 

 

Er is 1 integraal tarief voor de wijkverpleging, dus geen verschil meer in PV en VP wat tarief betreft. 
Wel blijven wij voorlopig indiceren en registreren in VP en PV, dit om toch onderscheid te maken, met 
name voor de planning om te bepalen welke medewerker met welk competentieniveau de zorg bij de 
cliënt kan verlenen. 

 
Uit de praktijk komt naar voren dat er verschillende regels in bepaalde situaties zijn tussen de 
verzekeraars. Bij twijfel altijd vragen. (Hans, Ester of verzekeraar zelf bellen) 
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Bijlage 5 – Mantelzorgbeleid 
1. Inleiding 
Thuisgenoten biedt haar cliënten alle vormen van zorg, waarbij de zorg- en dienstverlening erop is 

gericht dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving, met 

alle zorg die zij nodig hebben. Hierbij zijn de wensen van de cliënt het uitgangspunt en wordt 

geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat de cliënt gewend was en is om te doen. Daarbij is 

de samenwerking met en de bijdrage van mantelzorgers aan de zorgsituatie van groot belang. Samen 

met de mantelzorgers zorgen de professionele zorgverleners van Thuisgenoten ervoor dat de cliënt 

alle zorg krijgt die hij nodig heeft. 

In dit mantelzorgbeleid wordt beschreven op welke wijze Thuisgenoten mantelzorgers actief betrekt bij 

de zorgverlening, op welke wijze de samenwerking plaatsvindt en hoe mantelzorgers worden 

ondersteund. 

2. Definitie mantelzorg 
Mantelzorgers zijn familieleden, vrienden, buren en kennissen van een cliënt die op een actieve 

manier een bijdrage willen en kunnen leveren in de zorg aan een cliënt. Een actieve bijdrage houdt in 

dat de mantelzorger regelmatig bij de cliënt op bezoek komt, met als doel bij te dragen aan de 

(zorg)behoeften of wensen van de cliënt. Om te bepalen of iemand een mantelzorger is, wordt 

uitgegaan van meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden (Mezzo, 2014). De 

(zorg)behoeften van de cliënt kunnen variëren van sociale steun, het doen van boodschappen, het 

samen ondernemen van activiteiten tot het overnemen van eenvoudige zorgtaken. Mantelzorgers 

hebben vaak veel ervaringsdeskundigheid over de wensen en behoeften van de cliënt. 

Mantelzorg is vrijwillig en dus geen verplichte zorgverlening. Thuisgenoten volgt hierbij de richtlijn van 

Mezzo en de Nationale raad voor de Volksgezondheid. Vrijwillige zorg wordt verleend door vrijwilligers 

vanuit een georganiseerd verband. Tussen de vrijwilliger en de zorgvrager bestaat vooraf meestal geen 

(emotionele) band en vrijwilligers kunnen de zorg op eigen initiatief beëindigen. Mantelzorg vloeit voort 

uit een persoonlijke en sociale relatie. Hierbij wordt de zorg verleend door iemand uit de directe naaste 

omgeving van de zorgvrager. Mantelzorg is weliswaar vrijwillig, maar door de persoonlijke en sociale 

relatie die hieraan ten grondslag ligt, is het in de praktijk niet zo maar mogelijk om de zorg op eigen 

initiatief te beëindigen. 

3. Uitgangspunten mantelzorgbeleid 
Voor het mantelzorgbeleid zijn de volgende uitgangspunten opgesteld. Deze worden in dit 

mantelzorgbeleid vervolgens uitgewerkt en nader toegelicht. 

 Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het welzijn van de cliënten. Thuisgenoten erkent de 

expertrol van de mantelzorger. 

 De samenwerkingsrelatie tussen de mantelzorger(s) en de zorgverlener(s) is van groot belang. 

Communicatie, afstemming en elkaar ondersteunen zijn hierbij sleutelbegrippen. 

 Thuisgenoten vindt de ondersteuning van zowel mantelzorger(s) als zorgverlener(s) van belang en 

faciliteert deze, bijvoorbeeld door middel van scholing of training. 

 Thuisgenoten zet zich in om de behoefte en ervaringen van mantelzorgers en zorgverleners te 

monitoren. 

 Thuisgenoten staat voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 

 Mantelzorgers hebben een stem in het mantelzorgbeleid en verbeterpunten van dit beleid. 
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Thuisgenoten voert een actief mantelzorgbeleid, waarbij bovenstaande punten als uitgangspunten 

gelden. Het mantelzorgbeleid is van toepassing op alle typen zorg- en dienstverlening van Thuisgenoten, 

zowel binnen de huishoudelijke hulp, thuiszorg, begeleiding en woon-zorglocaties. De directie is 

eindverantwoordelijk voor het mantelzorgbeleid. 

4. Mantelzorgbeleid inhoudelijk 
4.1 Erkennen van de expertrol van de mantelzorger 
Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het welzijn van cliënten. De mantelzorger is vaak al lang 

met de zorgvrager samen en heeft daardoor veel kennis van zijn of haar wensen en gewoonten. Dat 

vereist een familiegerichte benadering om de familieparticipatie te realiseren. Onderdelen zijn het in 

kaart brengen van de familie en het uitnodigen en betrekken van de familie in de zorgverlening en de 

evaluatie hiervan. Thuisgenoten geeft inhoud aan de familieparticipatie door actief het netwerk van 

de cliënt in kaart te brengen en de mantelzorger actief te vragen om deel te nemen aan het 

intakegesprek en de evaluatiegesprekken. 

4.2 Samenwerking zorgverlener en mantelzorger 
Het is belangrijk om als zorgverlener goed af te stemmen met de mantelzorger. Hierom hecht 

Thuisgenoten grote waarde aan een goede relatie tussen de professionele zorg en de 

familie/mantelzorger. Een goede onderlinge relatie is noodzakelijk om een partnerschap in de 

zorgverlening te bewerkstelligen. Vervolgens zijn communicatie, afstemming en elkaar ondersteunen 

sleutelbegrippen. 

Een startpunt voor het partnerschap tussen zorgverlener(s) en mantelzorger(s) is het inventariseren van 

de behoeften en wensen van de familie. Dit gebeurt tijdens het intakegesprek met een nieuwe cliënt. 

Hier worden de eerste afspraken gemaakt over taken die de mantelzorger op zich wil en kan nemen. 

Naast de mogelijkheden is het ook van belang dat de grenzen voor zowel mantelzorger als zorgverlener 

worden gedefinieerd. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in het zorgdossier/de cliëntenmap 

van de cliënt. Vervolgens is het van belang dat er continuïteit wordt gezocht in het onderlinge contact. 

Een belangrijk medium voor dit contact zijn de evaluatiemomenten. Tijdens deze evaluaties worden de 

mantelzorgers actief betrokken. Dit bevordert het persoonlijke contact tussen zorgverlener(s) en 

mantelzorger(s). 

Mantelzorger zijn kan soms zwaar zijn. Wanneer dit niet wordt erkend, kan de kans bestaan dat de 

mantelzorger overbelast dreigt te raken. Daarom is het van belang dat mantelzorgers een vast 

aanspreekpunt hebben binnen Thuisgenoten. Dit aanspreekpunt is de Eerst Verantwoordelijke 

Verzorgende van de cliënt met als tweede contactpersoon de Zorg Verantwoordelijke zijnde de 

wijkverpleegkundige, hier kan de mantelzorger terecht voor vragen en informatie. 

Andersom maakt Thuisgenoten ook duidelijke afspraken over wie de eerste contactpersoon vanuit de 

cliënt is. Deze eerste contactpersoon van de cliënt is voor de zorgverleners het eerste aanspreekpunt 

over allerlei zaken met betrekking tot de cliënt, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Deze eerste 

contactpersoon hoeft geen mantelzorger te zijn, bijvoorbeeld wanneer de eerste contactpersoon niet 

regelmatig op bezoek kan komen of niet in staat is om op een actieve manier een bijdrage te leveren 

aan de zorg. 

4.3 Ondersteuning mantelzorger en zorgverlener 
Ondersteuning van mantelzorgers en zorgverleners vindt op verschillende manieren plaats. 
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4.3.1 Respijtzorg 
In de vorm van respijtzorg nemen personen/voorzieningen tijdelijk de taken van de mantelzorger over. 

De mantelzorgers krijgen op deze wijze ruimte voor eigen behoeften en de kans om even op adem te 

komen. Respijtzorg kan helpen om de kans op overbelasting van de mantelzorger te verkleinen en 

knelpunten op te lossen. Thuisgenoten biedt respijtzorg in de vorm van bijvoorbeeld nachtzorg. 

4.3.2 Voorlichting mantelzorger 
Thuisgenoten hecht aan goede voorlichting aan mantelzorgers. Dit door mantelzorgers onder andere 

te ondersteunen middels het aanleveren van vaardigheden en te begeleiden bij de zorgverlening waar 

nodig. Daarnaast worden mantelzorgers vanuit een waarderingsbeleid zoveel mogelijk meegenomen 

in informatiebijeenkomsten en voorlichtingsprogramma’s. Thema’s tijdens deze bijeenkomsten zijn 

bijvoorbeeld tiltechnieken, ziekte specifieke informatie en omgaan met een dementerende naaste. Dit 

allemaal in het kader om fysieke en mentale overbelasting voor te blijven. 

4.3.3 Ondersteuning zorgverleners middels risicosignalering en scholing 
Binnen Thuisgenoten is risicosignalering een belangrijk speerpunt. Het signaleren van risico’s maakt 

integraal onderdeel uit van de zorgverlening. Mogelijke overbelasting van de mantelzorger wordt in de 

gaten gehouden. Valide meetinstrumenten als de Caregiver Strain Index (CSI) zijn beschikbaar en 

opgenomen in de kwaliteitsapp. Hierbij worden ook interventielijsten ontwikkeld. Om de 

samenwerkingsrelatie tussen mantelzorger en medewerker te bevorderen worden de zorgverleners 

getraind en geschoold, bijvoorbeeld in de scholing indiceren voor verpleegkundigen. 

4.4 Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid 
Ook medewerkers van Thuisgenoten zijn in hun privé situatie vaak mantelzorgers. Het combineren van 

mantelzorgtaken en het werken voor Thuisgenoten kan voor medewerkers soms lastig zijn. Vanuit het 

mantelzorgbeleid, maar ook vanuit het personeelsbeleid wil Thuisgenoten het mantelzorgerschap van 

medewerkers ondersteunen. Doelstelling is dat medewerkers hun werk en privé situatie goed met 

elkaar kunnen combineren, zodat zij binnen hun werkzaamheden goed kunnen blijven functioneren en 

hun mantelzorgtaken privé ook goed kunnen uitvoeren, zonder dat er sprake is van overbelasting. 

Vanuit het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid gelden de volgende speerpunten: 

 de combinatie werk en mantelzorg is bekend en bespreekbaar; 

 de verlofregelingen (wettelijk en vanuit de cao) zijn bekend en worden actief toegepast; 

 Thuisgenoten en de medewerker zoeken samen naar maatwerkoplossingen. 

4.5 Mantelzorgers hebben een stem in (mantelzorg)beleid 
Thuisgenoten hecht waarde aan de mening en tips van mantelzorgers. De input van mantelzorgers 

wordt daarom meegenomen in het (mantelzorg)beleid en verbeterpunten. Onder andere door 

periodieke cliënttevredenheidonderzoeken verwacht Thuisgenoten de input van mantelzorgers te 

verkrijgen en zo wensen en behoeften van mantelzorgers mee te nemen in haar beleidsontwikkeling. 

5. Taken en verantwoordelijkheden 
Voor de uitvoering van het mantelzorgbeleid is het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden 

voor alle betrokkenen duidelijk zijn. In dit hoofdstuk worden de kerntaken en verantwoordelijkheden 

benoemd met betrekking tot het mantelzorgbeleid. 

DIRECTIE 

 Stelt het mantelzorgbeleid vast 

 Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het mantelzorgbeleid 

 Benoemt de coördinator mantelzorgbeleid 
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 Stelt middelen beschikbaar voor scholing en ondersteuning van mantelzorgers en zorgverleners 

COÖRDINATOR MANTELZORGBELEID 

 Stelt jaarlijks een actieplan op in het kader van het mantelzorgbeleid 

 Onderhoud contacten (relatiebeheer) met kennisinstituten op het gebied van mantelzorg 

 Coördineert in afstemming met de afdeling Kwaliteit de behoefte en ervaringsmetingen onder 

mantelzorgers en zorgverleners 

 Initieert en coördineert informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers 

ZORGVERLENERS (MET NAME EVV’ER) 

 Brengt het cliëntsysteem/netwerk in kaart 

 Betrekt mantelzorger bij intake en evaluatiemomenten 

 Risicosignalering van overbelasting van mantelzorger opnemen in reguliere zorgverlening 

 Afspraken maken met mantelzorger en deze vastleggen en evalueren 

 
6. Relevante links 

www.wehelpen.nl 

www.humanitas.nl 

www.mezzo.nl 

www.sphv.nl 

www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl 

www.mee.nl 

http://www.wehelpen.nl/
http://www.humanitas.nl/
http://www.mezzo.nl/
http://www.sphv.nl/
http://www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl/
http://www.mee.nl/
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Bijlage 6 – Vrijwilligersbeleid 
1. Inleiding 
Binnen de woonzorglocaties van Thuisgenoten maken de vrijwilligers een belangrijk onderdeel uit van 

de organisatie. Wij kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers. Voor hun inzet mogen vrijwilligers ook 

wat terug verwachten. Thuisgenoten wil zich profileren als een organisatie waar het werk van de 

vrijwilligers op een professionele wijze is geregeld en waarbij aan alle randvoorwaarden voor een 

plezierige werkomgeving wordt voldaan. De organisatie wil aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers en waar 

vrijwilligers zich graag willen inzetten voor de bewoners en cliënten. Thuisgenoten zal zich 

voortdurend inzetten om doelstellingen met betrekking tot het vrijwilligersbeleid te realiseren en daar 

waar nodig acties te ondernemen om het vrijwilligersbeleid verder vorm te geven en te 

professionaliseren. 

Dit vrijwilligersbeleidsdocument geeft inzicht in de wijze waarop het vrijwilligerswerk binnen 

Thuisgenoten, met name binnen de woon-zorglocaties, is georganiseerd. 

1.1 Visie 
In de zorgvisie van Thuisgenoten zijn respect voor elkaar en de zelfstandigheid van cliënten zeer 

belangrijke uitgangspunten. Thuisgenoten respecteert de levensstijl, keuzes en wensen van haar 

cliënten. Het gaat dan vooral om keuzes en wensen betreffende wonen, welzijn en zorg. Thuisgenoten 

stelt zich tot taak om de zelfzorgactiviteiten van cliënten waar nodig te begeleiden, te ondersteunen 

en/of over te nemen. Onder zelfzorgactiviteiten worden al die activiteiten verstaan die een mens op 

sociaal, psychisch en/of somatisch gebied verricht om tot een voor hem/haar zinvol bestaan te komen. 

1.2 Woonzorglocaties binnen Thuisgenoten 
Een drietal woonzorglocaties zijn een onderdeel van Thuisgenoten: 

 De Aa in Wierden, met 22 zorgappartementen 

 De Eshorst in Almelo, met 11 zorgappartementen 

 Oranjeplein in Vroomshoop, met 22 zorgappartementen 

In deze woonzorglocaties nemen de vrijwilligers een belangrijke plaats in. Zij dragen mede bij aan de 

totstandkoming en de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Vrijwilligers schenken de bewoners en 

cliënten van de woonzorglocaties extra aandacht en tijd en bieden gezelligheid, aansluitend op de 

zorgvraag en welzijnsbehoefte van de cliënt. Daarmee zijn vrijwilligers belangrijk in het realiseren van 

de missie en visie van Thuisgenoten: door de inzet van vrijwilligers kunnen cliënten in de woon- 

zorglocaties extra genieten van alles wat het leven voor hen de moeite waard maakt. 

2. Vrijwilligerswerk 

2.1 Doel 
Het vrijwilligerswerk bij Thuisgenoten komt geheel ten goede aan de bewoners en cliënten van de 

woonzorglocaties binnen Thuisgenoten. De vrijwilligers binnen Thuisgenoten leveren een belangrijke 

bijdrage aan het welzijn van de bewoners. De combinatie tussen goede en gemotiveerde 

medewerkers en zeer enthousiaste vrijwilligers maakt dat Thuisgenoten trots is op wat zij bewoners 

en cliënten kan bieden. 

2.2 Omschrijving 
Als we over vrijwilligers en vrijwilligerswerk spreken moeten we eerst duidelijk omschrijven wij onder 

vrijwilligerswerk verstaan. Vrijwilligerswerk doet iemand onbetaald, voor een ander en uit vrije wil. 
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Daarnaast wordt vrijwilligerswerk in één of andere vorm samen met anderen binnen een organisatie 

of instelling gedaan en worden de werkzaamheden structureel gedaan. 

Kortom, vrijwilligerswerk is werk dat: 

 Onbetaald (zonder salaris); 

 Vrijwillig (maar niet vrijblijvend); 

 Voor anderen of de samenleving; 

 In georganiseerd verband; 

 Met enige regelmaat wordt gedaan. 

2.3 Motivatie 
Om tot een gedegen vrijwilligersbeleid binnen Thuisgenoten te komen is het belangrijk te weten wat 

mensen beweegt vrijwilligerswerk te (gaan) doen. Op de eerste plaats geeft zinvol bestede tijd en 

inspanning voldoening. Andere overwegingen om vrijwilligerswerk te gaan doen kunnen zijn: 

 Het aangaan van nieuwe sociale contacten; 

 Het creëren van regelmaat; 

 Het aanleren van nieuwe vaardigheden; 

 Het opdoen van nuttige kennis en ervaring; 

 Een zinvolle bijdrage leveren aan het welzijn van de medemens. 

Daarnaast kiezen mensen er ook voor om vrijwilligerswerk te doen om iets voor een ander te betekenen 

waarbij mensen voor een groot deel vanuit zichzelf kunnen werken en niet alleen vanuit een 

(aangeleerde) beroepshouding. Deze persoonlijke aanpak is vaak een belangrijke meerwaarde van 

vrijwilligerswerk. 

2.4 Activiteiten 
Binnen de woonzorglocaties verrichten de vrijwilligers verschillende activiteiten, die per locatie 

kunnen verschillen. Activiteiten kunnen zijn bijvoorbeeld: 

 Aanwezig zijn bij koffie- en theedrinken in de recreatiezaal en/of koffieschenken 

 Meehelpen bij het opdienen van de maaltijden in het restaurant 

 Assisteren bij structurele en incidentele activiteiten voor bewoners 

 Wandelen met bewoners 

 Voorlezen uit de krant of een boek, of samen muziek luisteren 

 Geheugenspelletjes 

 Personenvervoer/busdienst 

3. Organisatie van het vrijwilligerswerk binnen Thuisgenoten 

3.1 Rol vrijwilligerscoördinatie 
Het vrijwilligerswerk binnen de woonzorglocaties van Thuisgenoten wordt gecoördineerd door de 

Begeleider met de rol vrijwilligerscoördinatie. 

De Begeleider met de rol vrijwilligerscoördinatie is het eerste aanspreekpunt voor alle vrijwilligers die 

werkzaam zijn bij Thuisgenoten. Daarnaast verzorg de Begeleider met de rol vrijwilligerscoördinatie de 

roostering van de vrijwilligers, voert gesprekken met toekomstige vrijwilligers, regelt het inwerken van 

nieuwe vrijwilligers, houdt jubilea en andere gebeurtenissen bij en zet eventuele acties uit, stelt 

vrijwilligers op de hoogte van wijzigingen, voert jaargesprekken etc. 
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4.1 Werving en selectie 
De meest voor de hand en effectieve manier van werving is via de eigen vrijwilligers door middel van 

“mond tot mond reclame”. Zij zijn de beste ambassadeurs van Thuisgenoten voor werving van nieuwe 

vrijwilligers. Daarnaast kunnen andere wervingsactiviteiten worden gebruikt. Bijvoorbeeld facebook. 

Ook melden nieuwe vrijwilligers zich spontaan rechtstreeks of via vrijwilligersorganisaties aan. 

Mochten de reeds genoemde methoden van werving niet het gewenste resultaat opleveren dan kan 

er nog een advertentie in een regionaal dag- of weekblad geplaatst worden waarbij de voorkeur 

uitgaat naar plaatsing van een advertentie in een wekelijks huis-aan-huisblad, omdat hiermee onze 

doelgroep het best wordt bereikt. 

Vacatures worden gemeld door de Begeleider met de rol vrijwilligerscoördinatie bij P&O. P&O gaat dan 

op zoek naar een geschikte kandidaat. 

Wanneer een vrijwilliger zich spontaan of naar aanleiding van wervingsactiviteiten aanmeldt, vindt een 

kennismakingsgesprek plaats. Ingeval er geen vacature is, kan een kandidaat-vrijwilliger die zich heeft 

aangemeld in portefeuille worden gehouden of zo mogelijk als oproep-vrijwilliger functioneren. 

De uiteindelijke selectie van vrijwilligers vindt plaats door een intakegesprek met de Begeleider met de 

rol vrijwilligerscoördinatie. In dit intakegesprek komen de volgende zaken aan de orde: 

 De visie en het beleid van Thuisgenoten; 

 De motivatie en doelstelling van de vrijwilliger; 

 De interesses van de vrijwilliger; 

 De mogelijkheden voor vrijwilligerswerk binnen Thuisgenoten; 

 De doelgroep (zijnde bewoners en evt. externe cliënten die gebruik maken van de woon- en 

zorgdiensten van Thuisgenoten); 

 De activiteiten van de vrijwilliger; 

 De rechten en de plichten van de vrijwilliger. 

Als de vrijwilliger aangeeft werkzaamheden voor Thuisgenoten te willen gaan verrichten en 

Thuisgenoten ziet in de betreffende kandidaat een geschikte kandidaat dan volgt er een proefperiode. 

Als de samenwerking van beide kanten bevalt, worden er vervolgafspraken gemaakt. Zie verder ook 

hoofdstuk 3.3. In het andere geval wordt er afscheid van elkaar genomen. 

Wanneer een kandidaat-vrijwilliger wordt afgewezen, wordt deze daarvan persoonlijk in kennis gesteld. 

De coördinator draagt hiervoor zorg en informeert de kandidaat over de motieven en overwegingen die 

tot het besluit van afwijzing hebben geleid. 

Ook een kandidaat-vrijwilliger kan tijdens of na het kennismakingsgesprek zelf tot de conclusie komen 

om toch geen vrijwilligerswerk bij het betreffende woonzorgcentrum te willen doen. De coördinator zal 

voor de afronding zorgen. 

4.2 Informatieverstrekking, introductie en inwerkperiode 
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt er een wederzijdse proefperiode van 2 maanden 

afgesproken. Binnen deze periode heeft zowel de vrijwilliger als Thuisgenoten de mogelijkheid de 

samenwerking te beëindigen. De proefperiode wordt altijd afgesloten met een evaluatiegesprek met 

de Begeleider met de rol vrijwilligerscoördinatie. De proefperiode is bedoeld om te bepalen of de 

werkzaamheden en de uitvoering daarvan van beide kanten aan de verwachtingen voldoen. 
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De nieuwe vrijwilliger ontvangt bij de start van de werkzaamheden informatie over het 

vrijwilligersbeleid en het werk bij de Thuisgenoten en in het bijzonder de betreffende woonzorglocatie, 

voor wat betreft: 

 Beschrijving van de organisatie en woon-, zorgcentrum 

 Visie, beleid en organisatiestructuur vrijwilligers 

 Informatievoorziening en werkzaamheden 

 Begeleiding en deskundigheidsbevordering 

 Voorzieningen, attentiebeleid en materiaal gebruik 

 Rechten en plichten vrijwilliger 

Verder bestaat de introductie en inwerkperiode minimaal uit de volgende onderdelen: 

 Kennismaking met de directe collega-vrijwilligers en medewerkers van de afdeling waar de 

vrijwilliger gaat werken; 

 Uitleg over de huisregels en procedures van Thuisgenoten; 

 Omgangsvormen medewerkers, bewoners, cliënten en onderling 

 Instructies met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden; 

 Afspraken over de inzet van de vrijwilliger c.q. beschikbaarheid. 

 Indien van toepassing uitreiking van kleding, sleutels en andere zaken die nodig zijn voor de 

uitvoering van de werkzaamheden. 

Voorts hebben vrijwilligers recht op de functionele informatie die nodig is om hun werkzaamheden naar 

behoren te kunnen uitvoeren. Daarnaast dienen ze te worden geïnformeerd over wat er binnen de 

organisatie gebeurt. Wanneer daartoe aanleiding is, ontvangen de vrijwilligers mailings, brieven en 

andere voor hen relevante informatie of eventueel een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. De 

coördinator zorgt ervoor dat de relevante informatie bij de vrijwilligers terecht komt. 

In een informatiebijeenkomst kunnen de ontwikkelingen binnen Thuisgenoten en het 

woonzorgcentrum, het vrijwilligersbeleid en wijzigingen worden besproken. Bij deze 

informatiebijeenkomst is ook eigen inbreng van vrijwilligers mogelijk. 

4.3 Begeleiding en training 
Thuisgenoten biedt begeleiding aan vrijwilligers met wie een vrijwilligersovereenkomst is gesloten. 

Eventuele trainingen hebben tot doel om de kennis, vaardigheden of motivatie van vrijwilligers te 

vergroten. Door deze begeleiding en training wordt de kwaliteit van het werk van de vrijwilligers 

verhoogd en daarmee de kwaliteit van de activiteiten van de organisatie voor bewoners en cliënten. 

De deskundigheidsbevordering kan plaatsvinden op verzoek van de betrokken vrijwilliger(s), dan wel op 

initiatief van de organisatie. 

De Begeleider met de rol vrijwilligerscoördinatie regelt de begeleiding van de vrijwilligers. Als 

vrijwilligers behoefte hebben aan extra training of opleiding in het kader van de uitvoering van hun 

werkzaamheden kan dit worden besproken met de Begeleider met de rol vrijwilligerscoördinatie. Ook 

kan Thuisgenoten het initiatief nemen tot (groepsgerichte) trainingen. 

4.4 Roostering 
Bij de start van het vrijwilligerswerk maakt de Begeleider met de rol vrijwilligerscoördinatie afspraken 

met de vrijwilliger over de werkzaamheden en werktijden en dag/dagen. 

Vrijwilligers kunnen worden ingezet volgens een van te voren afgesproken rooster (bijvoorbeeld bij 

reguliere activiteiten zoals bij de koffie- en thee momenten, bloemschikken en geheugentraining en bij 

de maaltijdservice). Het rooster wordt opgesteld door de Begeleider met de rol vrijwilligerscoördinatie. 
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Bij het opstellen van het rooster wordt rekening gehouden met de afspraken die met de vrijwilliger zijn 

gemaakt     over     de      beschikbaarheid.      De      afspraak      is      dat      dit      rooster      minimaal  

1 maand van tevoren klaar is en aan de vrijwilligers is uitgereikt zodat er nog de gelegenheid is om 

eventueel onderling diensten te ruilen. 

Bij niet reguliere activiteiten worden er met vrijwilligers afspraken gemaakt over beschikbaarheid en 

inzetbaarheid. 

4.5 Klachtenbehandeling 
Wanneer zich geschillen, conflicten of klachten voordoen tussen vrijwilligers onderling of tussen 

vrijwilligers en de organisatie zal door middel van overleg met de Begeleider met de rol 

vrijwilligerscoördinatie een oplossing worden gevonden. Waar dit niet lukt, kan de vrijwilliger 

terugvallen op de regeling ‘klachtenbehandeling medewerkers’ die geldt voor medewerkers van 

Thuisgenoten. 

Ook ingeval de vrijwilliger een klacht ontvangt van een bewoner, zal in eerste instantie in onderling 

overleg en samen met de Begeleider met de rol vrijwilligerscoördinatie een oplossing worden gezocht. 

Verder wordt voor de afhandeling en registratie van een klacht de ‘klachtenprocedure afhandeling 

mondelinge en schriftelijke klachten’ gevolgd. 

4.6 Teambesprekingen 
Periodiek doch minimaal één maal per jaar plant de Begeleider met de rol vrijwilligerscoördinatie een 

teambespreking met de vrijwilligers. Bij de teambesprekingen kan de medewerker met de 

coördinatorrol van de woonzorglocatie aanwezig zijn. Bij de teambesprekingen wordt gebruik gemaakt 

van een agenda en worden er notulen gemaakt waarvan iedereen uit het betreffende team een 

afschrift krijgt. 

4.7 Jaargesprekken en voortgangsgesprekken 
Minimaal éénmaal per twee jaar voert de Begeleider met de rol vrijwilligerscoördinatie jaargesprekken 

met de vrijwilligers. In de jaargesprekken kunnen allerlei zaken met betrekking tot de werkzaamheden 

van de vrijwilliger aan de orde komen. Daarnaast is er ruimte voor evaluatie en afspraken maken m.b.t. 

persoonlijke behoeften van de vrijwilliger bijvoorbeeld met betrekking tot training en omvang van de 

werkzaamheden. 

Zo nodig kan een voortgangsgesprek dan wel een anderszins gesprek gevoerd worden met een 

vrijwilliger. Dit kan op initiatief van de vrijwilliger of de Begeleider met de rol vrijwilligerscoördinatie. De 

redenen hiertoe kunnen verschillend zijn. Wanneer het initiatief daartoe bij de organisatie ligt om 

redenen van functioneren van de vrijwilliger, dient dit goed beargumenteerd en eventueel 

gedocumenteerd te worden door de Begeleider met de rol vrijwilligerscoördinatie. 

4.8 Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 
Thuisgenoten hecht veel waarde aan de tevredenheid van haar medewerkers. Dit geldt ook voor de 

tevredenheid van de vrijwilligers. De persoonlijke tevredenheid komt aan de orde in de 

jaargesprekken (één keer per twee jaar). Om de algemene tevredenheid van de vrijwilligers te peilen 

zal de locatiemanager samen met de Begeleider met de rol vrijwilligerscoördinatie vrijwilligers 

minimaal eenmaal in de drie jaar een algemeen tevredenheidsonderzoek onder de vrijwilligers doen. 

4.9 Eindgesprekken 
De samenwerkingsrelatie tussen de organisatie en de vrijwilliger kan om diverse redenen beëindigd 

worden, zowel door de organisatie als door de vrijwilliger. 
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Wanneer de vrijwilliger het initiatief neemt om de werkrelatie te verbreken, is het voor Thuisgenoten 

van belang de beweegredenen hiervoor te kennen. 

Als een vrijwilliger besluit te stoppen met de werkzaamheden bij Thuisgenoten dan heeft de Begeleider 

met de rol vrijwilligerscoördinatie een eindgesprek met de betreffende vrijwilliger. Dit gesprek heeft als 

doel inzicht te krijgen in de reden van beëindiging van de werkzaamheden en van de vrijwilliger te horen 

hoe hij/zij de werkzaamheden bij Thuisgenoten heeft ervaren. 

5. Rechtspositie vrijwilligers 
Onder rechtspositie van vrijwilligers worden de rechten en plichten verstaan waartoe de vrijwilliger en 

de organisatie zich jegens elkaar verbonden hebben. 

5.1 Registratie persoonlijke gegevens 
De organisatie moet kennis hebben van enige persoonlijke gegevens van de vrijwilligers. De 

coördinator houdt van alle vrijwilligers aantekening van: naam, voornaam, geboortedatum, adres, 

postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. Voorts wordt van elke vrijwilliger 

geregistreerd wanneer deze is gestart, de datum waarop de samenwerking formeel is aangegaan en 

het moment waarop deze wordt beëindigd. Daarnaast wordt de vrijwilligersovereenkomst, samen met 

een kopie identiteitsbewijs in een afgesloten kast opgeborgen. De regels ten aanzien van het 

beschermen van de privacy van vrijwilligers worden hierbij in acht genomen. 

5.2 Arbowet 
Vrijwilligers vallen niet onder de Arbowet. Voor vrijwilligers gelden uitsluitend nog de regels uit het 

Arbobesluit als het gaat om ernstige arbeidsrisico’s. Te denken valt aan bijvoorbeeld het werken met 

gevaarlijke stoffen en andere voor de hand liggende veiligheidsrisico’s. 

Wel heeft de organisatie een zorgplicht voor de vrijwilliger als zijnde bezoeker van de locatie, waar de 

vrijwilliger werkzaam is. 

Verder vindt de organisatie van belang dat vrijwilligers melding maken van incidenten met betrekking 

tot hun arbeidsomstandigheden. Vrijwilligers kunnen tijdens hun werkzaamheden in situaties 

terechtkomen, die kunnen leiden of hebben geleid tot een gevaarlijke situatie of een incident. Ook 

ongewenste omgangsvormen zoals intimidatie (seksueel, verbaal, fysiek), agressie en geweld, 

bejegening onbehoorlijk gedrag behoren tot incidenten. 

Thuisgenoten tolereert ongewenste omgangsvormen niet. Vrijwilligers worden, evenals medewerkers, 

uitdrukkelijk verzocht alle incidenten, hoe klein ze ook lijken, te melden bij de Begeleider met de rol 

vrijwilligerscoördinatie. Deze vult samen met de vrijwilliger een MIC-formulier in, informeert de 

vrijwilliger over de verdere afhandeling en draagt zorg eventuele nazorg. 

5.3 Vrijwilligersovereenkomst 
Als de vrijwilliger begint met de werkzaamheden bij Thuisgenoten wordt er een 

vrijwilligersovereenkomst opgesteld. Naast de proefperiode worden minimaal de volgende zaken 

vastgelegd: 

 Aard van de overeenkomst; 

 Duur van de werkzaamheden; 

 Werktijden en verhindering; 

 Vergoedingen; 

 Verzekeringen en schaderegeling; 

 Begeleiding en training. 
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5.4 Onkostenvergoeding 
Thuisgenoten betaalt de vrijwilligers geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. 

Kosten die gemaakt moeten worden voor de uitvoering van de werkzaamheden kunnen in overleg 

met de manager Wonen & Zorg en tegen inlevering van betalingsbewijzen worden vergoed. 

5.5 Verzekeringen 
Vrijwilligers zijn veelal via de gemeente verzekerd. Indien deze verzekering niet toereikend is, kan 

gebruik gemaakt worden van de aansprakelijkheidsverzekering van Thuisgenoten. Om aanspraak te 

kunnen maken op de dekking van de door Thuisgenoten afgesloten verzekeringen dient wet- en 

regelgeving nageleefd te worden. 

5.5.1 Aansprakelijkheidsverzekering 
Omdat Thuisgenoten aansprakelijk kan worden gesteld voor de fouten van vrijwilligers heeft zij een 

collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor vrijwilligers. Deze verzekering dekt materiële 

schade en letselschade aan derden toegebracht, waarvoor de organisatie verantwoordelijk kan 

worden gesteld 

5.5.2 Auto-inzittendenverzekering 
Thuisgenoten heeft een auto-inzittenden verzekering geregeld voor vrijwilligers, welke dekking biedt 

bij een verkeersongeval waarbij de inzittenden letsel of materiële schade oplopen, ingeval het 

betrekking heeft op het vervoer van personen in het kader van het vrijwilligerswerk. 

5.6 Rijvaardigheidstest 
Thuisgenoten volgt de vigerende wet- en regelgeving met betrekking tot de rijvaardigheidstest. De 

chauffeurs, die rijden in de bus voor personenvervoer, ondergaan elke twee jaar een test onder 

leiding van de ANWB. Chauffeurs ouder dan 80 jaar ondergaan deze test elk jaar. In verband met de 

veiligheid is de uitslag van de test leidend voor de voortgang van de vrijwilligersovereenkomst. 

6. Voorzieningen en attentiebeleid 

6.1 Jubilea, ziekte, afscheid en attenties 
Met betrekking tot jubilea en andere gebeurtenissen worden vrijwilligers hetzelfde behandeld als de 

medewerkers van Thuisgenoten. Attenties die uitgereikt worden aan personeel worden ook uitgereikt 

aan de vrijwilligers. 

6.2 Overige voorzieningen 
Vrijwilligers kunnen kosteloos gebruik maken van de koffie- en theevoorziening op de locaties van 

Thuisgenoten. 

7. Evaluatie(s) vrijwilligersbeleid en uitvoering 
Periodiek, doch minimaal éénmaal per jaar wordt het vrijwilligersbestand kwantitatief en kwalitatief 

geïnventariseerd en geanalyseerd. Tevens vindt er periodiek een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 

plaats. De resultaten hiervan zijn een onderdeel van de analyse. Deze analyses, eventuele tendensen 

en algemene maatschappelijke ontwikkelingen kunnen bieden informatie aan de bestuurder om het 

vrijwilligersbeleid te verbeteren. 

Minimaal éénmaal per jaar zal de Begeleider met de rol vrijwilligerscoördinatie een jaarverslag opstellen 

voor de bestuurder, welke wordt aangeleverd bij de afdeling Kwaliteit. Na vaststelling van het 

jaarverslag zullen de vrijwilligers, OR en evt. andere belanghebbenden een exemplaar ontvangen. 
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Bijlage 7 – Medicatiebeleid 
1. Inleiding 
Een duidelijk omschreven medicatiebeleid is een voorwaarde voor veilige en verantwoorde zorg 

rondom medicatie voor onze cliënten, die bovendien goed aansluit op de zorg door de ketenpartners. 

In dit document staat het medicatiebeleid van Thuisgenoten beschreven. 

Het medicatiebeleid sluit aan op het kwaliteitsbeleid van Thuisgenoten en maakt onderdeel uit van het 

kwaliteitsmanagementsysteem. Het medicatiebeleid vormt de basis voor de procedure 

medicatieveiligheid, waarin het medicatieproces is beschreven: van voorschrijven, via bestellen en 

bezorgen tot klaarzetten en aanreiken van medicatie. Daarnaast is het medicatiebeleid in lijn met de 

afspraken die met de ketenpartners (huisartsen, apothekers, ziekenhuizen) worden gemaakt. Het 

medicatiebeleid- en proces voldoen aan wet- en regelgeving en de beroepsnormen. 

2. Uitgangspunten en doel 
Onze medewerkers maken het mogelijk dat cliënten zo lang mogelijk op eigen kracht leven en wonen 

in een veilige en vertrouwde omgeving: thuis of in één van onze woon-zorglocaties. Voor wat betreft 

het medicatiebeleid wil dat zeggen dat: cliënten de juiste medicatie, in de juiste dosering, op het juiste 

tijdstip en op de juist wijze gebruikt of krijgt toegediend, voorzien van de juiste informatie. Onze 

teams vormen daarbij een cruciale schakel in de zorgketen binnen het lokale netwerk. 

Uitgangspunt is dat de farmaceutische zorg verleend wordt conform de “Veilige Principes” en valt 

binnen de wettelijke kaders, alsmede de door beroepsgroepen opgestelde beroepsnormen. Om 

bovenstaande te garanderen voert Thuisgenoten een actief medicatiebeleid. Dit medicatiebeleid is 

onderdeel van het kwaliteitsbeleid en sluit nauw aan bij andere voor medicatieveiligheid relevante 

onderdelen van het kwaliteitsbeleid, zoals het personeelsbeleid en de cultuur van de organisatie. 

Voor een optimale medicatieveiligheid is een goede samenwerking in de keten noodzakelijk. De “Veilige 

principes in de medicatieketen” beschouwen we als het uitgangspunt voor deze samenwerking. 

De directie van Thuisgenoten is eindverantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid, inclusief het 

medicatiebeleid binnen de organisatie. Uit het medicatiebeleid volgt het beschreven medicatieproces 

in de procedure Medicatieveiligheid, welke eveneens onderdeel uitmaakt van het 

kwaliteitsmanagementsysteem. 

3. Medicatiebeleid binnen Thuisgenoten 

3.1 Borging medicatiebeleid volgens PDCA-cyclus 
Het opstellen, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het medicatiebeleid is een cyclisch proces. 

Benodigde stappen zijn in het kwaliteitsbeleid beschreven met behulp van de Deming-cirkel: Plan – Do 

– Check – Act (PDCA-cyclus). Voor het medicatiebeleid wordt dit als volgt toegepast. 

Plan  

 Vanuit de Zorgbrede Governancecode is de directie eindverantwoordelijk voor het opstellen en 

aanspreekbaar op het gevoerde medicatiebeleid. 

 Voor het vormgeven van het medicatiebeleid wordt de directie ondersteund en geadviseerd door 

de afdeling Kwaliteit. 

 Borging van het medicatiebeleid binnen de organisatie wordt bewerkstelligd door periodiek overleg 

tussen de afdeling Kwaliteit en de directie. Vanuit dit overleg wordt de actuele status van de PDCA- 
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Do  

cyclus duidelijk en wordt het beleid geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De benodigde informatie 

wordt verkregen door: 

o Interne audits 
o Meldingen, rapportage MIC-commissie 

o Klachten 

o Check op zorgdossier 

o Cliënttevredenheidmetingen 

o Gevraagd en ongevraagd advies cliëntenraad 

o Medewerkerstevredenheidmetingen 

o Verbetervoorstellen 

o Rapporten van externe audits en toezichtbezoeken 

o Nieuwe wet- en regelgeving en veldnormen 

 De lijn is verantwoordelijk voor de implementatie (inclusief informatie en scholing) van het 

medicatiebeleid en de procedure medicatieveiligheid. Hierbij wordt de lijn op verzoek ondersteund 

door de afdeling Kwaliteit en de opleidingsfunctionaris. 

 De teammedewerker met de kwaliteitsrol is verantwoordelijk voor het bewaken van het werken 

conform de procedure Medicatieveiligheid tijdens de zorgverlening (aftekenen, 

uitvoeringsverzoeken, risicovolle medicatie, BEM, halfjaarlijkse evaluatie en eventuele bijstelling 

zorgplan, etc.). 

 De zorgverlener is verantwoordelijk voor het werken conform de procedure Medicatieveiligheid en 

de verwerking hiervan in het zorgdossier. 

 De zorgverlener is verantwoordelijk voor de eigen bevoegd- en bekwaamheid en het signaleren van 

(gevoelsmatige) hiaten hierin. 

 De zorgverlener is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig melden van onveilige situaties en 

medicatie-incidenten. 

Check  

 Op cliëntniveau past de EVV’er conform afspraak de BEM-procedure toe, waardoor geborgd is dat 

de zorgbehoefte van de cliënt ten aanzien van medicatie nog klopt. 

 De teammedewerker met de kwaliteitsrol is verantwoordelijk voor het werken volgens de 

procedure Medicatieveiligheid door middel van een periodieke check op het zorgdossier. 

 De afdeling Kwaliteit is verantwoordelijk voor het bewaken dat Thuisgenoten voldoet aan de 

geldende eisen vanuit wet- en regelgeving. Afwijkingen of hiaten signaleert de afdeling Kwaliteit 

onmiddellijk aan de directie / bestuurder. 

 De afdeling Kwaliteit is ten aanzien van medicatieveiligheid verantwoordelijk voor een 

onafhankelijke toetsing, rapportage en analyse van: 

o Interne audits 

o MIC-meldingen 

o Schriftelijke klachten met betrekking tot medicatieveiligheid 

o Uitgevoerde checks op het zorgdossier 

o Externe audits 

o Toezichtbezoeken uitgevoerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

 De afdeling Kwaliteit beoordeelt de resultaten en voorziet deze van aanbevelingen aan de directie. 

Act  
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 De directie is eindverantwoordelijk voor de centrale kwaliteitslering op organisatieniveau en 

daarmee voor het vaststellen van verbeteracties, waardoor continue verbetering van de 

medicatieveiligheid wordt geborgd. 

 De directie wordt hierbij ondersteund door de afdeling Kwaliteit, de opleidingsfunctionaris en de 

MIC-commissie die verbetertrajecten in gang zetten in overleg met de directie en lijnmanagement. 

De voortgang en effectiviteit van deze verbetermaatregelen worden door de afdeling Kwaliteit 

gevolgd. Dit is een continu proces. Toetsing van deze aanpassingen op de effectiviteit en de 

haalbaarheid wordt gedaan door middel van interne audits. 

 Op teamniveau is de teammedewerker met de kwaliteitsrol verantwoordelijk voor een halfjaarlijkse 

evaluatie van het medicatiebeheer en –gebruik van de cliënt. Ook werkt de teammedewerker met 

de kwaliteitsrol, indien gevraagd, actief mee aan de medicatiebeoordeling door huisarts en 

apotheker. 

3.2 Kwaliteitsbeleid 
Het medicatiebeleid vorm een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Thuisgenoten. Fouten en 

(bijna)incidenten op het gebied van medicatie worden door de MIC-commissie systematisch 

geregistreerd en geanalyseerd en voorzien van verbetervoorstellen. Klachten over het medicatiebeleid 

worden serieus genomen en worden mede gebruikt om verbeteringen in het medicatiebeleid aan te 

brengen. 

3.3 Cultuur van de organisatie 
Naast randvoorwaarden op het gebied van beleid, overeenkomsten en materiële voorzieningen vindt 

Thuisgenoten de cultuur binnen de organisatie van groot belang. Er wordt actief bijgedragen dat er 

een klimaat heerst waarin het medicatieproces serieus genomen wordt en waarin de cultuur gericht is 

op het openlijk bespreken en evalueren van fouten. Uitgangspunt is dat waar mensen werken, altijd 

fouten gemaakt kunnen worden. 

Er is een dusdanige cultuur in de organisatie dat medewerkers, cliënten en hun mantelzorgers fouten 

en bijna-fouten op het gebied van medicatie durven te melden en waarin fouten worden gezien als een 

belangrijke bron om het medicatiebeleid te verbeteren, zodat de kans op fouten voortdurend wordt 

gereduceerd. 

3.4 Personeelsbeleid 
Voor Thuisgenoten is deskundig personeel een belangrijke pijler van een goed medicatiebeleid. We 

streven er dan ook naar voldoende gekwalificeerde medewerkers in dienst te hebben voor de 

uitvoering van het medicatiebeleid. Voor de taken met betrekking tot medicatie is vastgelegd welk 

deskundigheidsniveau medewerkers (minimaal) moeten hebben (zie lijst handelingen en 

deskundigheidsniveaus). Daarbij gaat het om voldoende theoretische kennis, praktische vaardigheden 

en kennis voor het signaleren van risico’s met betrekking tot bijwerkingen van medicatie en met 

betrekking tot het gebruik en beheer van de medicatie. In het bijzonder gaat het om het uitvoeren van 

voorbehouden en risicovolle handelingen in het kader van de Wet BIG, zoals injecteren. 

Thuisgenoten houdt in Recare en het personeelsdossier van de medewerker bij voor welke handelingen 

medewerkers bevoegd en bekwaam zijn. De verklaring van bekwaamheid heeft een uiterste 

geldigheidsduur van drie jaar. De medewerker heeft een eigen verantwoordelijkheid in het bijhouden 

van de bekwaamheid. De organisatie faciliteert hierin door middel van het organiseren van toetsingen. 

3.5 Scholing 
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Er is binnen Thuisgenoten systematische bij- en nascholing die ertoe leidt dat medewerkers voldoende 

deskundig zijn om het medicatiebeleid uit te voeren. De gevolgde scholing wordt voor alle medewerkers 

geregistreerd. BIG-bevoegde en bekwame medewerkers houden scholingen in het kader van de wet BIG 

zelf bij in een portfolio. Interne toetsers toetsen periodiek de feitelijke kennis en vaardigheid van de 

daarvoor in aanmerking komende BIG-geregistreerde medewerkers. Het scholingsaanbod op het gebied 

van medicatieveiligheid wordt jaarlijkse geëvalueerd. Voor het aanbod, zie het scholingsplan. 

3.5.1 Aandachtsvelders / coördinator medicatieveiligheid 
Twee verpleegkundigen: een vanuit de thuiszorg en een vanuit de woonzorglocaties zijn actief als 

aandachtsvelders /coördinator medicatieveiligheid. Vanuit deze rol volgen zij extra scholingen op het 

gebied van medicatieveiligheid om op deze manier up to date te beschikken over de benodigde en 

juiste kennis en kunde. De aandachtsvelders implementeren het geleerde binnen Thuisgenoten onder 

meer via het overleg van de teammedewerkers met de kwaliteitsrol. 

4. Taken en verantwoordelijkheden 
Een belangrijke randvoorwaarde voor een veilig en verantwoord medicatieproces is dat de taken en 

verantwoordelijkheden van iedereen binnen dit proces vastliggen en bij iedereen bekend zijn, en 

waarnaar gehandeld wordt (geborgd). 

4.1 Thuisgenoten 
Binnen Thuisgenoten zijn een aantal disciplines betrokken bij het medicatieproces, met elk eigen 

verantwoordelijkheden in dit proces. 

Directie  

 Is verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit van zorg, waaronder ook de farmaceutische zorg 

valt 

 Is verantwoordelijk voor het medicatiebeleid 

 Stelt het medicatiebeleid vast 

 Is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de voor het medicatiebeleid benodigde 

middelen, inclusief scholing 

 Sluit regionaal overeenkomsten af met de huisartsen en apothekers, rekening houdend met het 

medicatieproces en het medicatiebeleid van Thuisgenoten. 

Lijnmanagement  

 Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het medicatiebeleid 

 Voorziet in de nodige voorwaarden op het gebied van personeelsbeleid, betreffende medicatie en 

voorziet in scholing en toetsing van deskundigheid van medewerkers 

 Stelt voldoende gekwalificeerde medewerkers aan voor uitvoering van activiteiten in het kader van 

de farmaceutische zorg 

 Ondersteunt de teams in de contacten met ketenpartners 

 Zorgt voor een klimaat en cultuur gericht op het serieus nemen van het medicatieproces en een no 

blame beleid bij het melden van fouten. 

Teammedewerker met de kwaliteitsrol   

 Voert alleen werkzaamheden uit waarvoor hij/zij bevoegd en bekwaam is 

 Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het medicatieproces in het team 

 Instrueert collega verzorgenden/verpleegkundigen op het gebied van medicatieveiligheid, mede 

aan de hand van de beschikbare protocollen en werkinstructies 
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 Toetst de werkbaarheid van ontwikkelde protocollen en werkinstructies aan de praktijk 

 Zorgt ervoor dat per team een lijst aanwezig is, waarin vermeld staat welke bevoegdheden 

medewerkers hebben binnen het medicatieproces en wat de parafen van de medewerkers zijn 

 Zorgt ervoor dat bewaren, uitzetten en toedienen correct en veilig gebeurt en dat toedienlijsten 

worden gecontroleerd en bewaard 

 Is het aanspreekpunt op team- en cliëntniveau voor arts en apotheker 

EVV’er  

 Evalueert minimaal twee keer per jaar of de mate van zelfstandigheid bij beheer en gebruik van de 

medicatie opnieuw beoordeeld moet worden, via de BEM 

 Brengt, indien noodzakelijk, in een medicijngesprek de zorgvraag van de cliënt voor wat betreft het 

beheer en het gebruik van medicatie met behulp van de BEM in kaart 

 Legt de BEM score vast in het zorgplan, inclusief specifieke afspraken met betrekking tot hulp bij 

beheer en gebruik van de medicatie 

 Maakt aan de hand van de hulpvraag afspraken met de arts en apotheker 

 Signaleert tussentijdse veranderingen in mate van zelfstandigheid, mede aan de hand van signalen 

van collega verzorgenden/verpleegkundigen, meldt dit aan de huisarts en apotheker en 

communiceert de aangepaste BEM-score aan de huisarts en apotheker 

Verzorgende / verpleegkundige   

 Voert alleen werkzaamheden uit waarvoor hij/zij bevoegd en bekwaam is 

 Volgt de adviezen op van de teammedewerker met de kwaliteitsrol 

 Is op de hoogte van de relevante werkinstructies en protocollen over het medicatieproces en 

handelt conform deze instructies 

 Maakt medicatie klaar voor toediening volgens geldende protocollen en volgens afspraken met de 

cliënt 

 Reikt medicatie aan, zet medicatie klaar of dient medicatie toe, controleert en tekent af volgens 

geldende protocollen 

 Indien afgesproken met de cliënt: bestelt de geneesmiddelen die niet in de medicijnrol zitten, door 

middel van aanvragen van een medicatieopdracht (recept) bij de huisarts 

 Signaleert bij cliënten eventuele reacties op het medicatiegebruik (effect en bijwerkingen) en de 

wijze van medicatiegebruik (gebruik, niet gebruik, verkeerd gebruik) 

 Noteert deze signalen gestructureerd in het zorgdossier, zodat ze ook bruikbaar zijn voor de 

medicatiebeoordeling door huisarts en apotheker 

 Speelt – behoudens afgesproken uitzonderingen- geen rol bij de bezorging van medicijnen. 

Signaleert wel eventuele problemen bij bezorging van medicijnen. 

 Houdt eigen deskundigheid op peil 

 Heeft een signalerende functie met betrekking tot deskundigheid van andere medewerkers. 

Bijvoorbeeld als een medewerker handelingen uitvoert waar deze niet bevoegd of bekwaam voor 

is. 

 Voert alleen voorbehouden handelingen uit op basis van een compleet, schriftelijk 

uitvoeringsverzoek van een arts. 

 Meldt (bijna) fouten en gevaarlijke situaties door middel van een MIC. 

Aandachtsvelders / coördinator medicatieveiligheid  

 Volgen van extra scholingen op het gebeid van medicatieveiligheid 
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 Implementeren van het geleerde en nieuwe ontwikkelingen onder meer via het overleg van de 

teammedewerkers met de kwaliteitsrol 

4.2 Huisarts en apotheker 
De taken van de huisarts en de apotheker worden uitgebreid beschreven in de procedure 

Medicatieveiligheid. Hieronder worden de taken van iedere zorgverlener in de eerstelijns keten kort 

benoemd. 

De huisarts en de apotheker, en andere eerstelijns zorgverleners, handelen volgens de vigerende 

richtlijnen en beroepsnormen. De thuiszorg ontvangt van de voorschrijver schriftelijke instructies 

rondom het starten en stoppen van medicatie en van doseringsveranderingen. Bij risicovolle 

handelingen verstrekt de arts een volledig ingevuld uitvoeringsverzoek aan de thuiszorg. 

We noemen hier als behandelaar met name de huisarts, omdat die het meest betrokken is bij het 

medicatieproces van cliënten van Thuisgenoten. De huisarts is alleen verantwoordelijk voor een recept 

als hij of zij daadwerkelijk de voorschrijvende arts is. Gaat het om een recept van een specialist, dan is 

de specialist verantwoordelijk. 

De apotheek levert een actueel medicatieoverzicht en een actuele toedienlijst om op af te kunnen 

tekenen. De apotheek levert daarnaast een actuele bijsluiter en alle eventuele specifieke 

gebruiksinstructies. 

Thuisgenoten brengt in kaart welke medicatiezorg de cliënt nodig heeft (BEM) en communiceert dit 

naar de arts en apotheek. Ook heeft Thuisgenoten continu een signalerende functie wat betreft het 

medicijngebruik van de cliënt. Bij problemen is er contact met arts of apotheek. 

5. Problemen in de samenwerking 
Als na overname van het beheer van de medicatie de randvoorwaarden voor een veilige 

(medicatie)zorg aan de cliënt onvoldoende gewaarborgd zijn, dan wordt dit in de lijn opgepakt. Tevens 

worden deze problemen via de MIC-meldingen vastgelegd en besproken. Thuisgenoten kan het besluit 

nemen om een cliënt niet in zorg te nemen of de zorg te beëindigen (procedure zorgweigering en 

zorgbeëindiging) indien de randvoorwaarden na herhaald proberen, niet aanwezig zijn. De 

betreffende casus zal altijd worden gemeld bij de directie en de afdeling Kwaliteit. De afdeling 

Kwaliteit maakt melding van de betreffende casus bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 
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Bijlage 8 – Beleid vrijheidsbelemmerende middelen en maatregelen 
1. Inleiding 
Onrustige en/of agressieve cliënten, cliënten die dwalen, zwerven of weglopen, cliënten die anderen 

lastig vallen en daar moeilijk op aan te spreken zijn; situaties die steeds meer voorkomen in de 

thuiszorg en de woon-zorglocaties. Derhalve heeft Thuisgenoten beleid geformuleerd ten aanzien van 

vrijheidsbelemmerende middelen en maatregelen. 

2. Uitgangspunten en doel 

2.1 Uitgangspunten 
Uitgangspunten voor dit beleid zijn: 

 Wetsvoorstel Zorg en Dwang. Het wetsvoorstel Zorg en Dwang is een cliëntvolgende wet en geen 

instellingsgebonden wet zoals de Wet BOPZ. Dit betekent dat overal waar onvrijwillige zorg 

plaatsvindt de wet Zorg en Dwang van toepassing zal zijn, of de cliënt verblijft in een verpleeghuis, 

thuis met thuiszorg, dagopvang of een woon-zorglocatie. Het uitgangspunt van de wet Zorg en 

Dwang is dat onvrijwillige zorg niet voorkomt en alleen bij uitzondering kan plaatsvinden: “Nee, 

tenzij.” 

 Normen Goede Zorg. De zorgorganisatie voert een beleid dat gericht is op het voorkomen van 

vrijheidsbeperkende maatregelen. Dergelijke maatregelen worden gezien als allerlaatste 

redmiddel. 

2.2 Doelstelling 
Bij Thuisgenoten kunnen geen vrijheidsbenemende maatregelen toegepast worden. Thuisgenoten 

voert een beleid dat gericht is op het voorkomen van vrijheidsbelemmerende middelen en 

maatregelen. Dergelijke middelen en maatregelen worden gezien als een allerlaatste redmiddel. 

Omdat ieder middel of iedere maatregel een inbreuk is op de vrijheid van de cliënt. Zo kunnen 

mensen die beperkt worden in hun vrijheid last krijgen van angsten, depressie en incontinentie. Bij 

toepassing van vrijheidsbelemmerende maatregelen vindt dagelijkse rapportage plaats. Afspraken 

staan in het zorgleefplan. Tevens wordt een plan gemaakt hoe de vrijheidsbelemmering zo snel 

mogelijk kan worden afgebouwd. Als de vrijheidsbelemmering langer dan een week duurt, schakelt 

Thuisgenoten het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) in of een andere externe expertise. 

Conform de procedure meldt Thuisgenoten vrijheidsbelemmering bij de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg, daar waar dit noodzakelijk is. 

Toepassing van vrijheidsbelemmering kan alleen: 

1. als er is voldaan aan de strenge (kwaliteits)eisen 

2. en als de werkinstructie toepassen vrijheidsbelemmerende middelen en maatregelen is gevolgd 

3. en als toezicht op de veiligheid van de cliënt is gewaarborgd 

4. en als er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt zelf of voor anderen. 

3. Inhoud 
In geval van vrijheidsbelemmerende middelen of maatregelen is het van belang om pro-actief zorg te 

verlenen. Dit houdt in dat voordat het probleem zich voordoet, actie wordt ondernomen en niet pas 

als het probleem zich al heeft voorgedaan. Het gaat hierbij om het tijdig signaleren van gevaarlijke dan 

wel onveilige situaties. 

Na het signaleren van gevaarlijke en/of onveilige situaties is de toepassing van vrijheidsbelemmerende 

middelen of maatregelen alleen verantwoord: 
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 in situaties waarin alternatieven ontbreken 

 op basis van multidisciplinaire overeenstemming 

 indien de zorgverleners deskundig en bekwaam zijn 

 deugdelijke en veilige wettelijk toegestane middelen worden gebruikt op basis van overleg en 

samenspraak met de cliënt en/of zijn of haar vertegenwoordiger(s) 

 wanneer de beperking open, inzichtelijk en onderhevig is aan voortdurende toetsing en evaluatie 

De formele verantwoordelijkheid om vrijheidsbelemmerende middelen of maatregelen toe te passen 

ligt in het geval van thuiszorg of wonen met zorg in de woon-zorglocaties bij de arts. De 

verantwoordelijkheid voor de toepassing wordt gedragen door het multidisciplinaire team. Het 

multidisciplinaire team bestaat in ieder geval uit: 

 cliënt zelf (contactpersoon van de cliënt en/of wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt) 

 arts 

 andere bij de zorg betrokken hulpverleners 

Drie belangrijke begrippen bij de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen zijn: 

 subsidiariteit 

 proportionaliteit 

 doelmatigheid 
 

Afwegingskader Toelichting 

Subsidiariteit Een medewerker moet de minst ingrijpende inbreuk op een recht van de cliënt 
kiezen. In plaats van een vertegenwoordiger inzage te geven in het gehele 
dossier kan ook inzage worden verleend in een beperkt gedeelte van het 
dossier. De medewerker moet deze keuze wel kunnen motiveren (zoals op 
verzoek van de cliënt). 

Proportionaliteit Een inbreuk op een recht van de cliënt moet in verhouding staan tot het doel 
dat een medewerker ermee wil bereiken. Een cliënt mag bijvoorbeeld niet 
worden afgezonderd, omdat hij zijn boterhammen niet heeft opgegeten. 

Doelmatigheid Een inbreuk op een recht van de cliënt mag niet langer duren dan noodzakelijk 
is. Als de inbreuk geen effect meer heeft, moet de inbreuk zo snel mogelijk 
worden gestaakt. Als een medewerker ervoor kiest om bepaalde belangrijke 
informatie niet te delen met een cliënt, bijvoorbeeld omdat de cliënt suïcidale 
neigingen heeft, moet hij de informatie geven zodra er aanwijzingen zijn dat de 
cliënt niet meer suïcidaal is. 

 
Deze drie begrippen vormen de kern van het handelen van medewerkers: bij het opstellen van een 

zorgplan en het evalueren en aanpassen van de afspraken, maken zij het handelen van medewerkers 

inzichtelijk voor derden (waaronder cliënten, vertegenwoordigers en de Inspectie). 
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Bijlage 9 – Procedure Melden Incidenten Cliëntenzorg 
1. Inleiding 
Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) is Thuisgenoten verplicht systematisch 

informatie te verzamelen en te registreren met betrekking tot (bijna) incidenten. Deze procedure 

beschrijft op welke wijze Thuisgenoten deze MIC-meldingen verzamelt en analyseert teneinde te 

komen tot (met name) preventieve acties om daadwerkelijke incidenten in de toekomst te 

voorkomen. 

2. Werkwijze 
Onder een incident en (bijna) incident wordt verstaan: een onbedoelde gebeurtenis tijdens het 

zorgproces die tot schade aan de cliënt of medewerker heeft geleid, nog kan leiden of had kunnen 

leiden. Deze situaties dienen gemeld te worden en worden een MIC-melding genoemd, waarbij MIC 

staat voor Melding Incidenten Cliënten. 

Indien zich tijdens de zorgverlening een (bijna) incident voordoet (conform bovenstaande definitie), 

dient er binnen 24 uur na het (bijna) incident een MIC-formulier te worden ingevuld. Tevens dient er in 

het dossier van de cliënt te worden vastgelegd dat er een MIC-melding is gedaan. 

Om tot een juiste MIC-melding te komen, moeten de volgende stappen worden doorlopen. 

Stap 1: Schade beperken of herstellen 
Zodra de medewerker de fout, (bijna) incident of calamiteit beseft, treft hij maatregelen om de schade 

te beperken of de schade te herstellen. Vervolgens bespreekt de medewerker het (bijna) incident met 

de cliënt, collega’s en/of andere (disciplines) zorgverleners en rapporteert over het (bijna) incident 

onder de rapportage in het dossier van de cliënt. 

Stap 2: Invullen MIC-formulier 
Het MIC-formulier wordt door de medewerker volledig ingevuld. Op het MIC-formulier wordt 

aangegeven of het een (bijna) incident met betrekking tot de medewerker of de cliënt betreft. Het 

invullen en versturen van het MIC-formulier dient binnen 24 uur na het (bijna) incident plaats te 

vinden. Het ingevulde MIC-formulier wordt verzonden naar de MIC-commissie via 

mic@thuisgenoten.nl. 

Stap 3: MIC-commissie 
De MIC-commissie bespreekt periodiek alle ontvangen meldingen, analyseert deze en doet 

verbetervoorstellen richting de directie om (bijna) incidenten te beperken en te voorkomen. 

Stap 4: MIC op de agenda 
Mede in het kader van “Veilig melden” is MIC een vast agendapunt van het kwaliteitsoverleg met alle 

medewerkers met de kwaliteitsrol binnen de teams en op de agenda van het teamoverleg. Tijdens het 

teamoverleg worden de MIC-meldingen die de afgelopen tijd door het team gedaan zijn besproken. Er 

worden structurele verbetermaatregelen op teamniveau besproken voor (bijna) incidenten die 

frequent voorkomen of tot ernstig schadelijk gevolg hebben geleid. In de notulen van het teamoverleg 

komt terug dat de MIC-meldingen zijn geanalyseerd en welke verbeteracties zullen uitgevoerd, wie 

deze acties uitvoert om een dergelijk (bijna) incident in de toekomst te voorkomen. 

4. MIC-commissie 
De MIC-commissie adviseert overstijgend het teamniveau de directie met aanbevelingen en 

mailto:mic@thuisgenoten.nl
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verbeteringen op basis van de analyse van de MIC-meldingen en de terugkoppeling vanuit de notulen 

van de verschillende teamoverleggen van de teams. 

4.1 Samenstelling MIC-commissie 
De MIC commissie bestaat uit de volgende leden: 

 een verpleegkundige 

 een verzorgende (IG) 

 coördinator / planner 

 opleidingsfunctionaris 

 
 De MIC-commissie benoemt uit haar leden een voorzitter en een secretaris. 

 Het lidmaatschap van de MIC-commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de 

klachtencommissie. 

 De leden van de MIC-commissie worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn tweemaal 

herbenoembaar. De voorzitter van de commissie stelt een rooster voor het aftreden van de leden 

op. 

 De commissie vergadert één keer per kwartaal, of indien noodzakelijk vaker. Het staat de commissie 

vrij om andere personen binnen de organisatie in te schakelen. Externe deskundigen kunnen in 

overleg met de directie worden ingeschakeld, afhankelijk van de onderwerpen die aan de orde 

komen. 

4.2 Werkwijze MIC-commissie 

1. De MIC-commissie bevestigt de ontvangst van een MIC-melding op mic@thuisgenoten.nl en 

registreert de MIC-melding in het meldingenoverzicht 

2. Daar waar de MIC-melding onvolledig of onduidelijk is, wordt door de MIC-commissie extra 

informatie opgevraagd 

3. De MIC-melding wordt doorgestuurd naar de medewerker met de kwaliteitsrol van het team waar 

de melder / cliënt toe behoort, zodat deze besproken kan worden tijdens het teamoverleg 

4. Na afloop van het kwartaal / jaar analyseert de MIC-commissie de ontvangen MIC-meldingen 

kwantitatief (vanuit het meldingenoverzicht) en kwalitatief (vanuit de meldingen en de 

terugkoppeling in de notulen van de teamoverleggen) 

5. Op basis van de analyse stelt de MIC-commissie een rapportage op ten behoeve van de directie met 

daarin de conclusies en aanbevelingen op basis van de MIC-meldingen 

5. Achtergrondinformatie MIC 

5.1 Wat is een MIC-melding? 
Onder een incident en (bijna) incident wordt verstaan: een onbedoelde gebeurtenis tijdens het 

zorgproces die tot schade aan de cliënt of medewerker heeft geleid, nog kan leiden of had kunnen 

leiden. Deze situaties dienen gemeld te worden en worden een MIC-melding genoemd, waarbij MIC 

staat voor Melding Incidenten Cliënten. 

Het komt er in het kort op neer dat een MIC-melding wordt gedaan wanneer er sprake is van een (bijna) 

afwijking in de zorgverlening die zorgt voor een risico voor de cliënt en/of medewerker. Dat is breed te 

interpreteren en kan per situatie en cliënt verschillend zijn. Het is dus onmogelijk om een uitputtende 

lijst van categorieën op te stellen. Op het MIC-formulier zijn de meest voorkomende onderwerpen 

opgenomen. Het kan voorkomen dat het onderwerp er niet bij staat, maar dat het toch belangrijk is om 
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een MIC-melding te doen. In dat geval kan de optie “overig” worden ingevuld met daarbij een 

toelichting. 

De categorieën op het MIC-formulier zijn verdeeld naar Cliënt en Medewerker. Onder Cliënt vallen de 

categorieën waar cliënten (bijna) schade hebben ondervonden tijdens de zorgverlening. Denk aan een 

cliënt die is gevallen, medicatie die is vergeten of een zorgmoment dat is gemist met mogelijke gevolgen. 

Onder Medewerker vallen de categorieën waarbij medewerkers (bijna) schade hebben ondervonden 

tijdens de zorgverlening. Denk aan een medewerker die is gevallen, of agressief is benaderd door een 

cliënt. 

De medewerker bepaalt op basis van zijn professionaliteit zelf of een situatie een (bijna) incident en 

daarmee een MIC-melding is. Bij twijfel kan de medewerker altijd contact opnemen met de medewerker 

met de kwaliteitsrol van zijn team, de coördinator / planner of de afdeling Kwaliteit om de situatie te 

bespreken en te beoordelen. 

De volgende categorieën zijn op het MIC-formulier opgenomen: 
 

Cliënt Medewerker 
A. Medicatie 
B. Valsituatie 
C. Zorgmoment inhoudelijk 
D. Overig 

E. Onveilige situaties 
F. Ongewenst gedrag 
G. Prikaccident 

 

Let op! Indien het een valincident van de cliënt betreft, neem dan altijd contact op met de huisarts. Bij 

een valincident gaat het om situaties waarbij de cliënt tijdens de zorgverlening valt of gevallen 

wordt aangetroffen. Vermeld altijd in het zorgdossier dat je contact hebt opgenomen met de 

huisarts en welke acties in opdracht van de huisarts zijn uitgevoerd of ondernomen. 

5.2 Waarom een MIC-melding? 
Het is van belang om een MIC-melding te doen, om verschillende redenen: 

 Proactief acties ondernemen door het registreren van (bijna) afwijkingen in de zorg om 

systematisch verbeteringen door te voeren en zodoende preventieve acties uit te kunnen zetten 

om (bijna) incidenten in de toekomst te voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer je bijna struikelt over 

een kleedje, het kleedje anders neerleggen om daadwerkelijk vallen te voorkomen. 

 Om vast te stellen of een melding mogelijk door gemeld moet worden naar de IGZ of de 

Arbeidsinspectie. Indien een meldingsplichtig ongeval niet zo spoedig mogelijk wordt door gemeld, 

kan dat een boete tot gevolg hebben. 

 Door vast te leggen hoe in een bepaalde MIC-situatie is gehandeld kan dat ook input geven om in 

de toekomst (efficiënter) met vergelijkbare situaties om te gaan. 

 Om een dossier op te bouwen ter bewijsvoering of verantwoording, bijvoorbeeld voor het uit zorg 

kunnen zetten van een cliënt vanwege agressief gedrag. 

 Om de medewerker / Thuisgenoten niet aansprakelijk te kunnen stellen bij (complexe) situaties en 

aan te tonen dat er acties zijn ondernomen wanneer er sprake is van een (bijna) incident met 

mogelijk op een latere termijn (ernstige) gevolgen. Bijvoorbeeld: MIC-melding gemaakt van een 

cliënt die is gevallen. De medewerker belt de huisarts hierover, dat is gerapporteerd in de MIC- 

melding en het dossier, en de huisarts heeft aangegeven dat er geen verdere acties hoeven te 

worden ondernomen. Drie dagen later overlijdt de cliënt. Met de MIC-melding kunnen we aantonen 

dat wij op het moment van vallen van de cliënt acties hebben ondernomen en dat het niet te wijten 
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valt aan het handelen van de medewerker / Thuisgenoten, mocht de familie van de cliënt daar naar 

gaan kijken. 

 Daarnaast verplicht de Kwaliteitswet Zorginstellingen de zorgaanbieder om gegevens te verzamelen 

die hem in staat stellen om de kwaliteit van de geleverde zorg systematisch te beoordelen en te 

waarborgen. 

5.2.1 Veilig melden 
Binnen Thuisgenoten wordt gewerkt volgens het principe van veilig melden. Dit houdt in dat 

medewerkers en cliënten afwijkingen kunnen melden en bespreken in een open klimaat. Uitgangspunt 

hierbij is dat tegen hem of haar geen individuele maatregelen worden getroffen. De melder geniet een 

zekere mate van bescherming. De doelstelling van een melding in het kader van deze procedure is het 

kunnen leveren van een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en 

dienstverlening en heeft niet tot doel een individuele schuld te onderzoeken of te bewijzen. De vraag: 

“hoe is het gekomen” staat voorop. Dit laat onverlet dat wanneer blijkt dat er sprake is van opzet of 

grove nalatigheid passende maatregelen zullen worden genomen. 

5.3 Rapportage en verbetering 
Rapportage van MIC-meldingen vindt plaats door de MIC-commissie. Elk kwartaal en aan het einde 

van het jaar worden de meldingen geanalyseerd en wordt de rapportage opgesteld ten behoeve van 

de directie. In de analyse wordt ingegaan op de aantallen meldingen en mogelijke aanvullende 

(preventieve) maatregelen. De directie is verantwoordelijk voor het vaststellen van 

verbetermaatregelen op organisatieniveau. 
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Bijlage 10 – Rolbeschrijving EVV-er 
In dit document worden de kerntaken, deskundigheden en competenties behorend bij de rol van Eerst 

Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) uitgewerkt. 

1. Kerntaken van de EVV’er 

 De EVV’er is verantwoordelijk voor het optimaal ondersteunen van de cliënt bij het realiseren van 

zijn kwaliteit van leven 

 De EVV’er coördineert de individuele zorg voor de cliënt, draagt zorg voor de continuïteit van de 

zorg en bevordert daarmee de kwaliteit van de zorg 

 

2. Benodigde deskundigheid en competenties 

1. Denken en werken vanuit een cliëntgerichte zorgvisie 

2. Het kunnen ‘overstijgen’ van de alledaagse zorg voor de cliënt 

3. Een inhoudelijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg voor de cliënt 

4. Het organiseren en bewaken van de continuïteit van de zorg voor de cliënt 

5. Het volgen en bewaken van het verloop van de zorg voor de cliënt 

6. Multidisciplinair samenwerken 
 
 

3. Deskundigheid en competenties uitgewerkt 

1. Denken en werken vanuit een cliëntgerichte zorgvisie 

 het ‘gewone’ leven van de cliënt en de kwaliteit hiervan centraal stellen 

 de te leveren zorg zien als een ondersteuning van het ‘gewone’ leven van de cliënt 

 respecteren van de eigen levenssfeer van de cliënt 

 zorg dragen voor een goede bejegening van de cliënt 

 de cliënt zien als verantwoordelijk voor zijn/haar invulling van een zo goed mogelijk leven 

 een vraaggerichte houding aannemen 

 opmerkingen, vragen en klachten serieus nemen en op een correcte manier afhandelen 

 
2. Het kunnen ‘overstijgen’ van de alledaagse zorg 

 in de cliëntsituatie en op afstand ervan kijken/observeren: zijn we hier de juiste dingen aan het 

doen? 

 bekend maken als EVV bij cliënt en team 

 aanspreekpunt zijn voor cliënt, familie, mantelzorg collega’s en andere disciplines 

 signaleringsfunctie; knelpunten, onvoorziene omstandigheden en mogelijke verbeterpunten in de 

zorg signaleren, bespreken en iets mee doen 

 
3. Een inhoudelijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg 

 eigen signalen serieus nemen en bespreken (met medewerker kwaliteit); Verzorgenden kunnen 

hiervoor gebruik maken van de “Kritische Signalenlijst” voor verzorgenden als EVV 

 kennis, ervaring en inzichten gebruiken van eigen vakgebied en relevante vakliteratuur 

 werken volgens de procedures, (juiste) protocollen en controleren of anderen dit ook doen 

 werkafspraken evalueren en bijstellen 

 creatief denken 

http://iprova.tsn-thuiszorg.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=A18B4858-A96F-4960-92ED-1B051B5B4AE8


54 Versie 0.3  

4. Het organiseren en bewaken van de continuïteit van de zorg 

 Verzamelen van informatie over de cliënt uit de intake en de eerste contacten met de cliënt, deze 

informatie gebruiken als input voor het Zorgdossier. Deze veranderingen ook doorvoeren, zelf of 

via de medewerker kwaliteit  

 duidelijke afspraken maken over de zorgactiviteiten en de tijden waarop die uitgevoerd worden; 

“activiteiten” (tab 5) zo nodig aanvullen in het zorgdossier  

 een zorgdossier opstellen: 

o zorgen dat het Zorgdossier(ZD) compleet is; 

o ontbrekende gegevens aanvullen; 

o aanvullingen op het zorgplan verwerken in het ZD (tab 4) 

o zorgen dat het ZD methodisch verantwoord is; sluiten anamnese, diagnose, doel en activiteiten 

op elkaar aan? 

 zorgen voor de uitvoering van het plan en dit bewaken 

o controleren van de voortgang van het zorgproces; worden alle activiteiten volgens plan 

uitgevoerd? 

o zorgen voor een up to date ZD en voor alle betrokkenen eenduidig en inzichtelijk 

 evaluatie uitvoeren 

o datum evaluatie bepalen en vast leggen 

o uitvoering evaluatie inplannen minimaal 2 keer per jaar 

o evaluatieverslag terugkoppelen aan teammedewerker met de kwaliteitsrol 

o uitkomsten van de evaluatie op de juiste manier verwerken in het ZD terugkoppeling resultaten 

cliëntevaluatie in cliëntbespreking 

 zorgdossier afronden 

o evaluatie uitvoeren (zie handleiding zorgdossier) 

o Planner en team informeren 

 zorg overdragen 

o overdacht schrijven 

o eventueel mondeling toelichten 

 
5. Het volgen en bewaken van het verloop van de zorg 

 afwijkingen in de voortgang van de zorg en het nakomen van de afspraken opsporen; werkt 

iedereen volgens de gestelde doelen, activiteiten en planning? Zo niet, dan bespreken in team of 

met individuele teamleden (in overleg met medewerker kwaliteit) 

 Zo nodig corrigeren van de afwijkingen, in samenspraak met cliënt, zijn systeem, collega’s en andere 

disciplines 

 het verloop richting doelstelling kritisch volgen; dragen de handelingen nog steeds bij aan het doel? 

Zo nee, dan aanpassen (in overleg met teammedewerker met de kwaliteitsrol) 

 bewaken dat het plan aansluit bij de behoeften van cliënt; regelmatig en op juiste wijze overleggen 

met de cliënt en eventuele naasten 

 rapportages over de zorg bijhouden: terug lezen tot de vorige keer dat je bij de cliënt bent geweest 

 Alle signalen en veranderingen die je signaleert of in de rapportage leest, oppakken, interpreteren 

en zo nodig actie ondernemen zoals bv aanpassingen doen in de zorg en het ZD of anderen 

inschakelen zoals bijvoorbeeld de huisarts 

 zorgdossier zo nodig bij stellen. 

 Bij uitbreiding van zorg overleggen met de teammedewerker met de kwaliteitsrol i.v.m. toereikend 

zijn van indicatie 
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6. Multidisciplinair samenwerken: 

 zorgen voor dat de belangen van de cliënt centraal staan 

 initiatieven nemen in contact met andere disciplines 

 overleggen met andere hulpverleners over knelpunten of te behalen resultaten 

 andere hulpverleners raadplegen bij twijfel of bij complicaties 

 grenzen van de eigen rol in het zorgproces afbakenen en bewaken 
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Bijlage 11 – Beleid voorbehouden en risicovolle handelingen 
Bevoegd en Bekwaam  

1. Inleiding 
Vanuit de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) worden eisen gesteld aan de 

bevoegd- en bekwaamheid en het functieniveau van medewerkers ten behoeve van het uitvoeren van 

Voorbehouden en Risicovolle Handelingen (VRH) binnen de Verpleging & Verzorging. Thuisgenoten 

vindt het belangrijk duidelijkheid te geven omtrent het uitvoeren van VRH. Dit beleid borgt dat 

medewerkers alleen worden ingezet voor de VRH waarvoor zij bevoegd en bekwaam zijn. 

2. Uitgangspunten beleid 

1. Er worden alleen voorbehouden en risicovolle handelingen uitgevoerd indien hier een schriftelijke 

opdracht tot uitvoering (uitvoeringsverzoek) aan ten grondslag ligt. 

2. Voorbehouden en risicovolle handelingen worden alleen uitgevoerd door medewerkers die daartoe 

bevoegd én bekwaam zijn. 

a. De verantwoordelijkheid voor het zich bekwaam vinden en bekwaam zijn ligt primair bij de 

medewerker; 

b. Daarnaast heeft de organisatie de plicht om zichzelf te vergewissen van de bekwaamheid 

van haar medewerkers; 

c. Niet iedere medewerker hoeft voor alle handelingen bekwaam te zijn. Rekening wordt 

gehouden met een efficiënte inzet van personeel, de frequentie waarin handelingen 

voorkomen binnen een team en de continuïteit van de zorgverlening; 

d. Indien een medewerker een voorbehouden of risicovolle handeling een bepaalde periode 

niet meer heeft verricht of zichzelf niet bekwaam voelt in het uitvoeren van een handeling, 

vervalt de bekwaamheid voor die handeling en dus de bevoegdheid om die handeling uit te 

voeren. Bij Thuisgenoten stellen we hiervoor 1 jaar als termijn. Dit is een punt van aandacht 

tijdens de werkoverleggen; 

e. Bekwame medewerkers worden minimaal eens per drie jaar getoetst en geregistreerd; 

f. Binnen de organisatie wordt gewerkt, geschoold en getoetst volgens de landelijk erkende 

protocollen van Vilans. 

 

3. Uitvoeringsverzoek 
Er mogen alleen voorbehouden handelingen worden verricht indien hier een schriftelijk 

uitvoeringsverzoek aan ten grondslag ligt van een zelfstandig bevoegde in het kader van de Wet BIG 

(arts, tandarts, verloskundige). 

Tijdens kantooruren is het geen probleem om over het schriftelijk uitvoeringsverzoek te beschikken, 

alvorens de zorg wordt ingezet. Buiten kantooruren en tijdens weekenden is het soms niet mogelijk 

om tijdig over een schriftelijk uitvoeringsverzoek te beschikken. Het uitvoeringsverzoek wordt dan 

door de arts vaak mondeling (telefonisch) verstrekt. In dit geval geldt, dat de zorgverlener ter plaatse 

in de rapportage van het zorgdossier opneemt dat er een mondeling uitvoeringsverzoek is voor de 

handeling met daarbij de naam van de arts, tijdstip van contact en datum. Het schriftelijke verzoek 

moet door de arts alsnog naar Thuisgenoten worden gestuurd. 

4. Scholing en/of toetsing 
Thuisgenoten heeft de verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen dat medewerkers die ingezet 

(gaan) worden op voorbehouden en risicovolle handelingen, te scholen en/of te toetsen op hun 

bekwaamheid. Zij werkt conform de vastgestelde (Vilans)protocollen. 
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Doel van zowel de scholingen als de interne toetsing is dat de organisatie zich ervan vergewist en kan 

aantonen dat de deskundigheid en bekwaamheid van de medewerkers die voorbehouden en 

risicovolle handelingen uitvoeren op peil wordt gehouden. 

Minimaal eenmaal per drie jaar dienen de medewerkers deel te nemen aan een toetsing of 

geaccrediteerde scholing op de voor hen relevante vastgestelde veel voorkomende voorbehouden en 

risicovolle handelingen (bijlage 1). Deze handelingen worden jaarlijks aangeboden middels de 

scholingsagenda. Voor medewerkers die niet bekwaam zijn, worden de scholingen of toetsingen op de 

handelingen op verzoek ingepland. 

Indien de medewerker geslaagd is voor de toetsing, wordt een afgetekende observatielijst verstrekt 

aan de opleidingscoördinator. 

4.1 Nieuwe medewerkers 
Nieuwe medewerkers worden bekwaam geacht op grond van een overzicht bekwaamheden dat zij bij 

indiensttreding moeten invullen en ondertekenen. Indien niet objectief aangetoond kan worden dat 

de nieuwe medewerker bekwaam is voor bepaalde handelingen, mogen deze handelingen niet 

worden uitgevoerd voordat de toetsing heeft plaatsgevonden. 

Binnen drie maanden na indiensttreding wordt zowel bij bekwame als niet bekwame medewerkers 

(alsnog) getoetst op de vastgestelde veelvoorkomende voorbehouden en risicovolle handelingen. 

De toetsing van nieuwe medewerkers binnen Thuisgenoten vindt plaats door minimaal een 

verpleegkundige niveau 4 die is geschoold voor het afnemen van interne toetsingen op de 

vastgestelde veel voorkomende voorbehouden en risicovolle handelingen. Voor het toetsen van 

specifieke handelingen kan door de opleidingscoördinator een traject op maat geregeld worden. 

5. Stagiaires (BOL) of Leerling-medewerkers (BBL) in opleiding voor 

Verpleegkundige of Verzorgende IG 
Stagiaires (BOL) en leerling-medewerkers (BBL) kunnen afhankelijk van de fase in hun opleiding, ten 

dele worden ingezet. Zij kunnen gezien hun vorderingen in de opleiding over voldoende theoretische 

kennis beschikken om bepaalde handelingen uit te voeren. 

Een stagiair of een leerling-medewerker mag nieuw aangeleerde voorbehouden en risicovolle 

handelingen zelfstandig uitvoeren in de praktijk mits: 

 De handeling met een voldoende is afgesloten met een proeve van bekwaamheid, een toets 

vanuit de opleiding die ze volgen of na het volgen van een interne scholing inclusief de 

aanwezigheid van een certificaat. Dit bewijs moet aanwezig zijn in het personeelsdossier; 

 De stagiair of leerling-medewerker zelf aangeeft zich bekwaam te voelen om de voorbehouden of 

risicovolle handeling zelfstandig uit te voeren en zelf de verantwoordelijkheid kan dragen voor het 

uitvoeren van de betreffende handeling; 

 De handeling binnen Thuisgenoten is getoetst volgens de Vilans protocollen. 

 

6. Vilans protocollen 
In de Vilans protocollen is vastgelegd hoe voorbehouden en risicovolle handelingen uitgevoerd 

moeten worden. Deze protocollen zijn voor alle medewerkers te raadplegen. In het 

kwaliteitsmanagementsysteem is een overzicht te vinden welke handelingen binnen welke functie 

mogen worden verricht, het “Overzicht handelingen en deskundigheidsniveaus”. In dit overzicht is 

tevens opgenomen voor welke handelingen een opdracht arts, het zogenaamde uitvoeringsverzoek, 

benodigd is. 
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Vastgestelde veel voorkomende voorbehouden en risicovolle handelingen  

 Injecteren subcutaan: 

o Huidplooitechniek 

o Loodrechttechniek 

 Injecteren intramusculair: 

o Loodrechttechniek 

o Rangeertechniek 

 Injecteren insuline met insulinepen 

 Bloedglucosewaarde meten met bloedglucosemeter 

 Katheteriseren man: 

o Blaaskatheterisatie bij een man, eenmalig 

o Blaaskatheterisatie bij een man, verblijfskatheter 

o Blaasspoelen met spoelzakje via verblijfkatheter 

o Blaasspoelen met spuit via verblijfkatheter 

 Katheteriseren vrouw: 

o Blaaskatheterisatie bij een vrouw, eenmalig 

o Blaaskatheterisatie bij een vrouw, verblijfskatheter 

o Blaasspoelen met spoelzakje via verblijfkatheter 

o Blaasspoelen met spuit via verblijfkatheter 

 Zwachtelen onderbeen met korte-rek zwachtels 

 Stoma-verzorging 

 
 

Voor het toetsen van specifieke handelingen kan door de opleidingscoördinator een traject op maat 

geregeld worden. 
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Bijlage 12 – Scholingsbeleid 2018-2020 
1. Inleiding 
De toekomst van de zorg vraagt om andere competenties van medewerkers en toekomstige 

medewerkers. Het vraagt ook om een andere kijk en visie op opleiden/leren en ontwikkelen. Om te 

blijven aansluiten bij ontwikkelingen in de markt en om de concurrentiekracht op peil te houden is 

investeren in ontwikkeling van de medewerkers noodzakelijk. Zij vormen de voornaamste bron van 

kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om ontwikkeling van de organisatie te realiseren. 

Het opleiden en scholen van leerlingen en medewerkers gaat verder dan alleen het aanleren en 

onderhouden van vaardigheden. Het investeren in leren heeft zowel voor de medewerker als de 

organisatie grote voordelen. Het scholingsbeleid wordt binnen Thuisgenoten en BTKzorg (verder 

genoemd: Thuisgenoten) gezien als een instrument, waarmee het functioneren van de individuele 

medewerker en dus de kwaliteit van de organisatie verbeterd kan worden. 

De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van zijn of haar bekwaamheden ten 

aanzien van de risicovolle en voorbehouden handelingen. Dit is opgenomen en geborgd in het 

beleidsstuk ‘Voorbehouden en Risicovolle Handelingen (bevoegd en bekwaam)’. 

2. Scholingsagenda 
De actuele scholingen gericht op deskundigheidsbevordering zijn weergegeven in de scholingsagenda. 

Deze scholingsagenda wordt aangevuld op basis van de vraag vanuit het werkveld en is te vinden in de 

kwaliteitsapp. 

3. Verantwoordelijkheden 
Met betrekking tot de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het kader van dit beleidsdocument 

zijn er meerdere spelers. Een korte omschrijving volgt hieronder: 

Directie:  

 Vaststellen van het scholingsbeleid en het jaarlijkse scholingsbudget. 

Afdeling kwaliteit, opleidingscoördinator:  

 Inventariseren van de opleidingsbehoefte van de medewerkers; 

 Opstellen en bijhouden van de scholingsagenda; 

 Toetsen en bewaken van inbedding van de opgedane kennis en/of vaardigheden; 

 Evalueren van de resultaten en de kwaliteit van de geleverde producten/diensten; 

 Bewaken van de deskundigheid van docenten en het scholingsaanbod; 

 Organiseren en coördineren van beroepsgerichte opleidingstrajecten zowel intern als met externe 

partijen; 

 Administratie van opleidingen, scholingen en subsidieaanvragen. 

De medewerker is verantwoordelijk voor:  

 Bijhouden en ontwikkelen van de eigen deskundigheid; 

 Het aangeven van de eigen opleidingsbehoefte en kennis van eigen leerdoelen; 

 Adequate studie-inzet om de opleidingsactiviteit met goed gevolg af te ronden. 

4. Prioriteiten komende jaren 
Thuisgenoten stelt prioriteiten ten aanzien van het scholingsbeleid. Voor de komende jaren staan de 

volgende onderwerpen centraal: 
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 Verdere implementatie van het classificatiesysteem Omaha in het Elektronisch Cliënten Dossier; 

 Structureel aandacht voor het gebruik van het kwaliteitsregister V&VN; 

 Verpleegkundigen (niveau 4 en) niveau 5 scholen op verpleegtechnische handelingen ten behoeve 

van het leveren van hoog-complexe zorg. 

5. Beroepsgerichte opleidingstrajecten 
Thuisgenoten biedt stagiaires en leerlingen vanuit zowel de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) als de 

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen binnen de 

organisatie. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt neemt de noodzaak om interne 

medewerkers op te scholen toe. Informatie betreffende de BOL en BBL opleidingen en de 

standpunten van Thuisgenoten zijn te vinden in de bijlage. 

6. Kwaliteitsregister V&VN 
Alle medewerkers met deskundigheidsniveau Verzorgende (IG) of hoger zijn collectief ingeschreven in 

het kwaliteitsregister V&VN. De medewerkers dragen eigen verantwoordelijkheid voor de te behalen 

(accreditatie)punten. Daar waar mogelijk wordt voor scholingen die Thuisgenoten aanbiedt 

accreditatie aangevraagd bij V&VN. 

7. Vergoedingen 
Binnen Thuisgenoten wordt onderscheid gemaakt in de scholingen en daarmee onderscheid in het 

vergoeden van de scholingen. Dit ziet er als volgt uit: 

 Must-have scholingen: dit zijn scholingen waartoe (een groep) medewerkers door de organisatie 
tot deelname worden verplicht. Deze scholingen worden dan ook volledig (100%) vergoed op basis 
van de kosten voor deelname, de aanwezigheidsuren en de reiskosten; 

 Scholingen waarbij aanwezigheid gewenst is: dit zijn scholingen of vakbeurzen waartoe de 
medewerkers niet tot deelname worden verplicht, maar waarbij aanwezigheid wel wordt 
geadviseerd. Deze scholingen worden aangeboden ten behoeve van een bepaald interesse- en/of 
aandachtsgebied. Tevens draagt dit bij aan de deskundigheidsbevordering van de medewerker. 
Deze scholingen worden dan ook voor 50% vergoed op basis van de eventuele kosten voor 
deelname, de aanwezigheidsuren en de reiskosten; 

 Vrijwillige scholingen: deze scholingen volgen de medewerkers op eigen initiatief. Dit kunnen zowel 
interne als externe scholingen als vakbeursbezoeken congressen zijn. Deze scholingen worden op 
geen enkele wijze vergoed; 

 Toetsing op voorbehouden en risicovolle handelingen: deze toets momenten vinden plaats in eigen 
tijd en de reiskosten worden niet vergoed. Het is ten slotte de verantwoordelijkheid van de 
medewerker om zijn of haar bekwaamheden op peil te houden. Zie hiervoor het beleidsstuk 
‘Voorbehouden en Risicovolle Handelingen (bevoegd en bekwaam)’. 

 

8. Aanmelden voor scholingen 
De kosten voor de scholingen, het huren van de docent en het lesmateriaal (en waar nodig het huren 

van een locatie) komen voor rekening van Thuisgenoten. Het aanmelden voor scholingen is niet 

geheel vrijblijvend. Indien de medewerker na aanmelding niet verschijnt of zonder geldige reden 

afwezig is, worden de gemaakte kosten doorberekend en ontvangt de medewerker een factuur. 
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Leerweg BOL en BBL  

BOL – Beroeps Opleidende Leerweg 
Een BOL-stagiaire wordt opgeleid door een extern opleidingsinstituut en loopt stage bij Thuisgenoten 

om praktijkervaring op te doen. De stagiaire is altijd boventallig. In overleg draait de stagiaire eigen 

diensten/routes ter ondersteuning van een collega die op de achtergrond aanwezig is. 

Stagevergoeding: 
Leerlingen in de verzorgende, verpleegkundige of sociaal agogische opleidingen (MBO/HBO) ontvangen 

een stagevergoeding zoals afgesproken in de CAO VVT. 

De vergoeding wordt toegekend indien er per beroepspraktijkvormingsjaar tenminste 144 uren stage 

wordt gelopen bij Thuisgenoten. De stagevergoeding wordt toegekend op basis van een voltijd stage 

van gemiddeld 4 dagen per week. In geval er minder stage wordt gevolgd, wordt de vergoeding naar 

rato van het aantal dagen toegekend. 

Reiskosten: 

De stagiaire komt in aanmerking voor reiskosten conform CAO VVT wanneer hij/zij zelfstandig 

diensten/routes draait voor Thuisgenoten. Wanneer de stagiaire meeloopt met de begeleider, wordt 

er verwacht dat deze gezamenlijk de route rijden. 

BBL – Beroeps Begeleidende Leerweg 
In principe wordt deze leerweg alleen aangeboden aan interne medewerkers. 

Een BBL-leerling is in dienst van Thuisgenoten en wordt opgeleid door een extern opleidingsinstituut. 

De BBL-leerling is werkzaam binnen een team van Thuisgenoten, waarin hij of zij zelfstandig 

diensten/routes draait. Het standpunt van Thuisgenoten is dat een BBL-leerling kostenneutraal wordt 

opgeleid. 

Voor alle BBL-leerlingen gelden de volgende regels: 

- Het collegegeld en de boeken worden vergoed door Thuisgenoten; 

- De schooluren en de reiskosten naar school is eigen tijd en investering; 

- De contractomvang dient minimaal 18 en maximaal 24 uur per week te zijn; 

- De inproductieve uren dienen zoveel mogelijk plaats te vinden tussen 7:00 en 20:00 uur op maandag 

tot en met vrijdag. Productieve uren (zelfstandig werken) vinden plaats volgens rooster (zeven dagen 

per week). 

De inzet van inproductieve uren verschilt op basis van de diverse leerwegen, namelijk: 

- Bij de opleiding tot Verzorgende IG (100 weken) mogen 460 inproductieve uren worden ingezet; 

- Bij de opleiding tot Verzorgende IG (70 weken), de opleiding tot Verpleegkundige niveau 4/5 mogen 

per week 4 inproductieve uren worden ingezet. 

- Bij de opleiding tot Verzorgende IG (derde leerweg) mogen geen inproductieve uren worden ingezet. 

Voor alle leerwegen geldt een terugbetalingsregeling bij het vroegtijdig beëindigen of het niet tijdig 

kunnen afronden van de opleiding. Deze voorwaarden worden opgenomen in de 

leerarbeidsovereenkomst. 


