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Inleiding 
 
Na de vaststelling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg door de Raad van Bestuur van het 
Zorginstituut op 12 januari 2017, heeft Stichting Eykenburg het Strategisch Kwaliteitsplan 2018 
opgesteld. In dit Strategisch Kwaliteitsplan staat beschreven op welke wijze Stichting Eykenburg 
goede en doelmatige verpleeghuiszorg levert en hoe samen leren en verbeteren van kwaliteit in een 
dynamisch ontwikkelproces wordt vormgegeven. 
 
Jaarlijks brengt de organisatie een kwaliteitsverslag uit dat is gebaseerd op de evaluatie van de 
doelstellingen en inhoud van het Strategisch Kwaliteitsplan. Het kwaliteitsverslag is opgesteld 
volgens de richtlijnen van het Kwaliteitskader. Met dit verslag verantwoordt de organisatie zich over 
het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit. Het verslag blikt terug op het eerdere plan, 
vermeldt resultaten en bevindingen en het vormt weer het uitgangspunt voor het nieuwe 
kwaliteitsplan voor het volgende jaar.  
 
Het verslag gaat over het jaar 2018. Het Kwaliteitskader is weliswaar sinds begin 2017 van kracht, 
maar veel nieuwe eisen of voorwaarden moesten via ontwikkelopdrachten nog tot stand komen, 
waaronder de Kwaliteitsindicatoren. Deze traden in (de loop van) 2018 in werking. Het 
kwaliteitsverslag is bedoeld als het document waarmee de organisatie verantwoording aflegt, zowel 
intern als extern. Het verslag komt tot stand in samenspraak met vertegenwoordigingen van 
cliënten/naasten (CR), (para)medici en verpleegkundigen en verzorgenden, en met tenminste twee 
collega-organisaties uit het lerend netwerk, HWW-Zorg en Cardia. Het is uitgangspunt van gesprek 
met het Zorgkantoor en met de IGJ. Het verslag is opgesteld met een inhoud, toon en focus die past 
bij waar de organisatie staat. 
 
De organisatie heeft er voor gekozen, in overleg met de branchevereniging Actiz en de externe 
accountant, om het kwaliteitsverslag niet naast maar in plaats van het Jaardocument op te stellen. 
Het kwaliteitsverslag dient daarmee zowel als interne en als externe maatschappelijke 
verantwoording. Daarnaast beoogt de organisatie hiermee om de administratieve last zoveel 
mogelijk te beperken. In het kader van deze administratieve lastenbeperking is de verslaglegging van  
de Directiebeoordeling 2017-2018 tevens in dit document geïntegreerd.  
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Beoordeling 
 
Op basis van de uitgevoerde metingen, zowel intern als extern, kan gesteld worden dat Stichting 
Eykenburg kwalitatief redelijke tot goede zorg biedt. 
 
Gedreven medewerkers geven continu uitvoering aan het kwaliteitsbeleid. De belangrijkste thema’s 
waaraan de medewerkers in 2018 organisatiebreed verdieping hebben gegeven zijn methodisch 
werken, zorgleefplan, (medicatie)veiligheid, cultuur en bejegening en cliëntgericht werken. Op alle 
thema’s zijn duidelijke vorderingen gemaakt die tot uitdrukking komen in een belangrijke KPI, de 
NPS score, die in 2018 beduidend hoger uitvalt ten opzichte van 2017. 
Ontwikkeling op bovenstaande thema’s blijft relevant voor de borging of verdere verbetering op 
onderdelen. Echter, voortschrijdend inzicht heeft het besef binnen de organisatie doen toenemen 
dat de term cliëntgericht werken onvoldoende aansluit bij haar ambitie. Binnen Stichting Eykenburg 
staat de persoon centraal, de wensen en behoeften van het individu zijn het uitgangspunt van ons 
handelen ongeacht onze relatie met hem of haar. Persoonsgerichte zorg of persoonsgericht werken 
is beter passend. Om deze opvatting, die van toepassing is op zowel onze cliënt als onze 
medewerker, helder tot uitdrukking te laten komen zijn gedurende 2018 een nieuwe missie, visie en 
kernwaarden geformuleerd. Het is een goed voorbeeld waarmee de organisatie haar leer- en 
ontwikkelvermogen manifesteert. 
Om vervolgens eenduidigheid in het werken aan kwaliteit vanuit de vernieuwde visie te 
bewerkstelligen is in 2018 een aanvang gemaakt met het doorontwikkelen van een visie op een 
lerende organisatie die past bij een nieuwe kijk op gezondheid en zorg, persoonsgerichte zorg. 
 
Het kwaliteitsmanagementsysteem is goed onderhouden en ontwikkelt zich mee met de tijd en de 
veranderingen die uit wet- en regelgeving, medewerkers- en cliëntoordeel , in- en externe audits e.a. 
voortkomen. Verbeterpunten voortvloeiend uit incidenten en/of klachten worden opgepakt door 
het MT, de afdeling beleid en kwaliteit, werkgroepen/commissies en teamleiders. De 
verbeterpunten die direct gerelateerd kunnen worden aan procedures en werkinstructies worden 
opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem en geïmplementeerd door de leidinggevenden 
van de betrokken teams.  
Echter, de organisatie kan haar leercyclus verder verbeteren door meer te controleren of 
verbeteracties ook daadwerkelijk tot aanpassing van gedrag leiden en betrokkenen indien nodig 
hierop aan te spreken en bij te sturen.  
 
Methodisch werken, organisatiebreed,  volgens de PDCA cyclus (cirkel van Deming) is een 
belangrijke voorwaarde om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening verder te verhogen. 
Het werken in en het gebruik van het digitale kwaliteitshandboek heeft in 2018 veel aandacht gehad. 
In 2019 zal zullen de bevindingen leiden tot hernieuwde werkwijzen. 
 
Conclusie 
Het kwaliteitsmanagementsysteem is een goed functionerend proces. Stapsgewijs wordt er continu 
gewerkt aan verbetering waarbij het systeem zowel voorwaarden en kaders schept als bewaakt. We 
verwachten hiermee goed werkgeverschap te bewerkstelligen en zowel de cliënttevredenheid als de 
medewerkertevredenheid te verhogen. 
 
Oordeel 
Ondergetekende is tevreden over het kwaliteitsmanagementsysteem binnen Stichting Eykenburg 
over het jaar 2017-2018. 
 
Alex Reede 
Raad van Bestuur 
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A.     Algemeen beschrijvend overzicht uitkomsten 
 
1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
    Thema Compassie 
    De cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip.  
    Verpleeghuiszorg dient naast liefdevol ook persoonsgericht te zijn waarbij er vertrouwen is    
    tussen de cliënt en het zorgteam. Vanaf 2015 bieden de praktijkdeskundigen Onbegrepen  
    gedrag binnen de organisatie ondersteuning aan de medewerkers door middel van coaching   
    en casuïstiekbespreking. Hierdoor worden kennis over ziektebeelden en bewustzijn van de  
    invloed van het eigen gedrag en houding van medewerkers op die van de cliënten vergroot.   
 
    Een team met een voldoende aantal vaste medewerkers is een belangrijke voorwaarde om  
    tijd te hebben voor individuele aandacht. De organisatie heeft in samenwerking  
    met de gemeente Den Haag in 2017 een plan ontwikkeld om werkzoekenden met afstand tot  
    de arbeidsmarkt in te zetten als additionele krachten binnen Stichting Eykenburg. Een groot  
    deel van deze nieuwe medewerkers voert activiteiten uit op het gebied van welzijn  
    van de cliënten zoals bijvoorbeeld het doen van een spelletje. Deze Medewerkers   
    Algemene Ondersteuning (MAO) zijn in oktober 2017 gestart. Het projectplan is in 2018   
    verder uitgerold. Inmiddels zijn deze medewerkers een belangrijk onderdeel van de teams  
    geworden en hebben onder andere een belangrijke bijdrage in de zinvolle dagbesteding van  
    de cliënt waardoor deze meer nabijheid en persoonlijke aandacht ervaart. 
 
    In 2017 is het team teamleiders fors uitgebreid waardoor iedere afdeling een eigen teamleider   
    heeft. De teamleiders vormen zelf een team en zijn beter in staat elkaar te ondersteunen of te  
    vervangen. Op deze wijze is de continuïteit van de kwaliteitsontwikkeling en –verbetering  
    geborgd. De teamleiders ondersteunen, trainen en coachen de medewerkers bij het voeren      
    van (vaak moeilijke) gesprekken waar inlevingsvermogen en luisteren centraal staan. Ook de  
    teamleiders zelf zijn in 2018 hierin gecoacht en ondersteund door een externe coach. De   
    mogelijkheid tot persoonlijke coaching blijft van kracht. 
 
   Thema Uniek zijn 

           De cliënt wordt gezien als mens, met een persoonlijke context die ertoe doet en met een  
           eigen identiteit die tot zijn recht komt.  
           Belangrijk is daarom dat de medewerkers de cliënt echt kennen, zowel hun levensgeschiedenis  
           als hun gedrag. Kennis over waar de cliënt blij van wordt, wat hij/zij plezierig vindt en wat niet.  
           Belangrijk is ook het kennen van de voorkeuren van de cliënt op het gebied van eten en  
           drinken, daginvulling, sociale contacten, seksualiteit, geestelijke verzorging. Dit alles wordt  
           vastgelegd in het persoonlijk zorgleefplan, opgesteld volgens de wensen, behoeftes,    
           mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.  
 
           In 2018 is veel aandacht geweest voor het optimaliseren van het werken met en in het  
           zorgleefplan. Volgend op de evaluatie van de werkwijzen op basis van de beschikbare formats  
           in het digitale systeem, zijn deze door een daartoe opgerichte werkgroep Nedap in 2018  
           opnieuw ontwikkeld. De verwachting is dat deze nieuwe formats meer ondersteunend zullen  
           zijn wat betreft het kunnen beschrijven en vastleggen van essentiële en unieke zaken van de  
           individuele cliënt. Mede hierdoor is het mogelijk om de persoonsgerichte zorg en  
           ondersteuning verder door te ontwikkelen. De introductie van de nieuwe formats en de  
           daarbij behorende werkwijzen is ingebed in een implementatietraject, waarin tevens scholing  
           en training is opgenomen, dat in het eerste kwartaal van 2019 uitgerold zal gaan worden. 
 
           Het is een uitdaging om voor cliënten die het niet goed meer zelf aan kunnen geven uitvoering  
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           te geven aan hun wensen. Betekenis van het gedrag van de cliënt wordt dan heel belangrijk.   
    De praktijkdeskundigen Onbegrepen gedrag ondersteunen  medewerkers op dit gebied  
    middels  het ‘coaching on the job principe’. 

 
Thema Autonomie 

    Voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij   
    de zorg in de laatste levensfase.  
    In het kennismakingsgesprek met de cliënt wordt besproken hoe hij of zij het liefst zijn of haar   
    leven voortzet waardoor de cliënt de eigen regie, binnen de context van de zorginstelling,  
    behoudt. 
    Het uitgangspunt bij de kennismakingsgesprekken is dat de cliënt zoveel mogelijk nog zelf  
    doet en dat wij als organisatie zo  min mogelijk zaken overnemen. Met elke cliënt en/of zijn  
    familie is gesproken over wat voor hem of haar een passende zinvolle dagbesteding is. Deze  
    afspraken zijn vastgelegd in het zorgleefplan en worden minimaal tweemaal per jaar  
    besproken in het multidisciplinair overleg (MDO). De mate waarin de cliënt zelf uitvoering  
    geeft aan deze afspraken dient eenduidig vastgelegd te worden in het zorgleefplan. In 2018 is  
    aandacht geweest voor het correct en adequaat formuleren van deze afspraken. In 2019 zal  
    het thema Zelfredzaamheid verder uitgediept worden.  
 

           Gezamenlijke afspraken over behandeling rond het levenseinde worden met de arts  
           besproken op het moment dat de cliënt bij ons komt wonen. Wanneer er in de loop van de tijd  
           veranderingen zijn in de gezondheidstoestand van de cliënt worden deze opnieuw besproken   
           en opnieuw vastgelegd in het zorgleefplan. Echter, vaak worden gesprekken over deze    
           onderwerpen gevoerd op het moment dat de situatie zich acuut voordoet. In 2019 buigen  
           verschillende disciplines zich over de mogelijkheden om deze onderwerpen zorgvuldig en op  
           het juiste moment te bespreken met de cliënt waardoor hij of zij nog beter kan ervaren tot het  
           einde daadwerkelijk zelf de levensloop te kunnen bepalen. 
 
           IDé, Innovatiekring Dementie, heeft Stichting Eykenburg het Waarborgzegel met 3 sterren als  
           Fixatievrije Zorginstelling toegekend. De criteria voor het waarborgzegel geven handen en  
           voeten aan het ‘Nee, tenzij’ principe uit de wet Zorg en dwang. Dit houdt in: Geen fixatie, zo  
           groot mogelijke autonomie, lichamelijke  bewegingsvrijheid en beweging en zelfredzaamheid. 
           De wet gaat in op 1 januari 2020. In 2019 zal er extra aandacht zijn voor alle aspecten uit de  
           Wzd en daar waar nodig zal een verdiepingsslag worden gemaakt in de huidige werkwijzen. 
 
            Thema Zorgdoelen 

Iedere cliënt heeft vastgelegde afspraken over (en inspraak bij) de doelen ten aanzien van 
zijn/haar zorg, behandeling,  zinvolle dagbesteding en ondersteuning.  
Binnen Stichting Eykenburg wordt bij aanvang van de zorg met de cliënt en/of zijn 
contactpersoon het gesprek aangegaan over zijn/haar wensen, behoeften, mogelijkheden en 
beperkingen. Tegelijkertijd worden de mogelijke risico’s die de cliënt loopt vastgelegd in het 
persoonlijk zorgleefplan. De cliënt heeft hierbij de regie en geeft zelf aan hoe hij/zij het leven 
binnen de instelling wil leiden. Gedurende de eerste zes weken wordt de levensgeschiedenis 
van de cliënt in het zorgdossier vastgelegd. 
Het op correcte en adequate wijze vastleggen van afspraken over en doelen ten aanzien van 
de zorg, behandeling, zinvolle dagbesteding en ondersteuning van de cliënt is een continu 
proces van aanscherping. Interne audits dienen ertoe om steekproefsgewijs de kwaliteit van 
het zorgleefplan te controleren. 
 
Om de individuele afspraken en persoonlijke wensen van de cliënten goed te borgen worden 
deze gegevens opgeslagen in het digitaal zorgdossier. De zorgmedewerkers zijn in het vierde 
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kwartaal van 2017 gefaciliteerd door een uitrol van persoonlijke mobiele smartphones waarop 
deze informatie altijd bij de hand is tijdens de directe zorgverlening. Wijzigingen in het dossier 
zijn hierdoor ook direct zichtbaar en rapportages zijn mobiel te maken en te lezen. Hierdoor is 
het mogelijk om alle noodzakelijke en nuttige informatie van de desbetreffende cliënt snel te 
kunnen raadplegen en vast te leggen. Gedurende 2018 is gebleken dat deze 
verbetermaatregel bevredigende resultaten heeft opgeleverd wat het welzijn van de cliënt en 
de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening ten goede is gekomen. 
 

 In de loop van 2018 heeft de werkgroep die zich bezig houdt met het ECD zich gebogen over  
het gebruiksgemak hiervan en mogelijke verbeteringen in kaart gebracht. Een aantal  
formulieren die hierin gebruikt worden zijn geëvalueerd en herzien. Deze passen nu beter bij  
de ingezette koers die leidt naar verbeterde persoonsgerichte zorg- en dienstverlening.  
 
De handleiding Zorgleefplan is in 2018 geëvalueerd en herzien. In dit document staan de 
procedures en werkwijzen betreffende het (multidisciplinair) werken in en met het 
zorgleefplan beschreven. In 2019 zal verder onderzocht worden welke mogelijkheden het 
systeem van het digitale cliëntdossier biedt om de administratieve lastendruk van de 
medewerkers verder omlaag te brengen. 

 
      2.  Wonen en welzijn 

    Thema Zingeving 
We stimuleren bij inhuizing om de cliënt die in de thuissituatie aangesloten was bij een 

kerkgemeenschap, dit in stand te houden. Voor levensvragen en/of behoefte aan geestelijke 

verzorging, ongeacht geloof, ondersteunen wij de cliënt in het leggen van contacten. 

Daarnaast beschikken de locaties over een gebedsruimte waar cliënten 24/7 terecht kunnen.  

 De vaste medewerkers bouwen met de cliënten een relatie op en zijn vaak hun steun en 

toeverlaat in moeilijke tijden. Medewerkers kunnen, indien gewenst een beroep doen op een 

externe vertrouwenspersoon.  

    Thema Zinvolle tijdsbesteding 
Met elkaar scheppen wij een leefomgeving waarin we respect voor elkaar tonen, keuzevrijheid 
en veiligheid bieden. Dit alles in een sfeer van huiselijkheid waar de cliënten zich wel bij 
voelen. Belangrijk hierbij is het contact tussen cliënten en medewerkers. Medewerkers zijn te 
gast in het leven van de cliënten. De invulling van het dagelijks leven (waaronder activiteiten) 
wordt samen met de cliënten ingevuld, op basis van wensen, behoeften en mogelijkheden. 
Het uitgangspunt is om de cliënten te bejegenen zoals hij of zij zèlf bejegend wil worden. 
 
Middels de Waardigheid en Trots regeling is de afgelopen jaren geïnvesteerd in diverse 

middelen die bijdragen aan een zinvolle tijdsbesteding en welbevinden van de cliënt. Zo zijn 

mobiele muziekdragers die per cliënt op maat samengesteld kunnen worden voor wat betreft 

muziekvoorkeuren aangeschaft en geïmplementeerd. In 2018 is in dit kader geïnvesteerd in 

sfeerverhogende aankleding op de PG-afdelingen. Vergezichten, voordeuren en 

wolkenplafonds zijn hier voorbeelden van. In 2019 zal dit project vanwege groot succes 

uitgebreid worden naar de afdelingen somatiek en wordt tevens overwogen of de 

zorgappartementen (verzorging) hier ook voor in aanmerking kunnen komen.  

Om een extra impuls te geven aan de uitvoering van activiteiten in het kader van zinvolle 

tijdsbesteding zijn in het laatste kwartaal van 2017 medewerkers algemene ondersteuning 

toegevoegd aan de zorgteams teneinde te ondersteunen in huiskamers, activiteiten helpen 

uitvoering te geven, of indien mogelijk zelfstandig met cliënten activiteiten te ontplooien. 
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Begeleiding naar een vereniging of club waar de cliënt aan deelgenomen heeft behoort 

hierdoor ook tot de mogelijkheden 

Het is belangrijk dat de cliënt aan dezelfde activiteiten kan blijven deelnemen als toen hij nog 

thuis woonde. Wanneer de cliënt lid was van een club of actief deelnam aan 

familiebijeenkomsten dan is het belangrijk dat hij/zij ook na opname hier nog steeds aan deel 

kan nemen. Met elkaar zijn we continu op zoek naar mogelijkheden om dit te realiseren. Door 

de inzet van de medewerkers algemene ondersteuning zijn er meer mogelijkheden om 

daadwerkelijk activiteiten te kunnen ontplooien voor en met onze cliënten. Niet alleen door 

de fysieke aanwezigheid van medewerkers op onder andere de huiskamers, maar ook door de 

inzet van middelen. De organisatie heeft bijvoorbeeld in 2018 een bus en een DUO fiets 

aangeschaft waarmee Stichting Eykenburg zelf de regie kan voeren over het vervoer van 

cliënten naar plekken die voortkomen uit de individuele wensen en behoeften van cliënten. 

Met belevingsgerichte zorg haal je door activiteiten gestructureerd positieve herinneringen 

op. Belangrijk hierbij is om de cliënt in zijn waarde te laten en met hem of haar een passende 

en zinvolle dagbesteding te bepalen. De cliënt komt zo in de rol van een deskundige door te 

laten zien wie hij/zij is (geweest). De cliënt is vaak met recht trots op zijn/haar verleden. Het 

vraagt van de medewerkers een open en uitnodigende houding tegenover de cliënten, je bent 

immers te gast in hun leefomgeving. Waar mogelijk worden de cliënten betrokken bij het 

dagelijkse leven door bijvoorbeeld gezamenlijk de boodschappen op te ruimen. De 

medewerker staat niet voor de groep, maar maakt er deel van uit.                

Om een extra impuls te geven aan de uitvoering van activiteiten in het kader van zinvolle 
tijdsbesteding is in het laatste kwartaal van 2017 een traject gestart in nauwe samenwerking 
met de gemeente Den Haag betreft werkzoekenden die een afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben. Een deel van deze groep, van maximaal 60 deelnemers, is in 2018 ingezet om extra 
invulling te geven aan zingeving/zinvolle daginvulling van cliënten. Deze gesubsidieerde 
medewerkers algemene ondersteuning zijn additioneel toegevoegd aan de zorgteams 
teneinde te ondersteunen in huiskamers, activiteiten helpen uitvoering te geven, of indien 
mogelijk zelfstandig met cliënten activiteiten te ontplooien. Om optimale begeleiding van 
deze groep medewerkers te borgen zijn twee functionarissen aangesteld als werkbegeleider. 

 
    Thema Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 

Afspraken over lichamelijk verzorging en kleding is een vast onderdeel van het zorgleefplan. 
Met de cliënt of diens waarnemer worden er doelen gesteld. Het nog zelfstandig uitvoeren 
van taken in dit kader wordt hierbij gestimuleerd. Bewegingsgerichte zorg is hierbij een 
belangrijk uitgangspunt. In dit kader zijn in 2018 zijn twee medewerkers aangesteld die tevens 
gestart zijn met een gerichte opleiding. 
 
In 2018 is een mondzorgdeskundige aangesteld. In samenwerking met deze medewerker zal 

het thema Mondzorg in 2019 verdere uitwerking krijgen. 

Thema Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 
Familie en naasten hebben een grote rol in het leven van onze cliënten. Belangrijk voor zowel 
de cliënt als zijn of haar naasten is dat het contact in stand gehouden wordt. De medewerkers 
ondersteunen daarin waar nodig en treden hierin pro-actief op. Familie en mantelzorgers 
worden uitgenodigd bij veranderende omstandigheden om te ervaren hoe de cliënt dit 
beleeft. Mantelzorgers die in de thuissituatie zorg verleenden worden uitgenodigd dit te 
blijven doen. Dit wordt al, voordat een cliënt op een van de locaties komt wonen, middels de 
dialoog bespreekbaar gemaakt. Taken die uitgevoerd worden in de thuissituatie worden in 
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gesprekken geïnventariseerd en in het zorgleefplan wordt ruimte geboden om deze taken uit 
te blijven voeren. Mantelzorgers hebben tevens toegang, middels een mantelzorgportaal 
(Carenzorgt), in het elektronisch zorgleefplan van hun naaste. Ook via deze toegang is 
communicatie mogelijk.  
In 2019 zal het thema Familieparticipatie opnieuw op de agenda staan en verder 
doorontwikkeld worden. 
 
Stichting Eykenburg geeft er de voorkeur aan om haar vrijwilligers met de term onbetaalde 
professional  aan te duiden. Deze groep medewerkers is van groot belang om de primaire 
processen, samen met de betaalde professionals, de mantelzorgers en de medewerkers 
algemene ondersteuning, optimaal te laten verlopen. Extra inspanningen om vrijwilligers te 
behouden en aanwas te vergroten worden gedaan zoals het verhogen van de 
vrijwilligersbijdrage in 2019. 
 
Thema Wooncomfort 
De cliënten hebben een eigen appartement met, in principe, een eigen sanitaire ruimte. Het 
appartement wordt door de organisatie standaard voorzien van een bed, nachtkastje en 
linnenkast. Daarnaast heeft de cliënt de vrijheid om met eigen spullen het appartement 
verder in te richten, mits dit een goede zorgverlening niet in de weg staat.  
 
Alle verpleeghuisafdelingen beschikken over een gezamenlijke huiskamer. Hoe omgegaan 
wordt met de schoonmaak van de persoonlijke spullen wordt met de cliënt besproken. We 
denken hierbij in mogelijkheden. Een centraal schoonmaakteam zorgt voor de reiniging van de 
huiskamers, gangen en appartementen. 
De huiskamers zijn ingericht voor de specifieke doelgroep. Elke afdeling beschikt over 
voldoende materialen om de cliënten een zinvolle dagbesteding aan te bieden.  
 
De visie van Stichting Eykenburg op vocht en voeding geeft cliënten de mogelijkheid zelf te 
kiezen waar en wanneer men wil eten. Dit kan gezamenlijk in de centrale huiskamer, maar ook 
in het appartement zelf of, indien mogelijk voor de cliënt, in het aanwezige restaurant in de 
locatie. De cliënt kan zelf (eventueel met hulp) kiezen uit verschillende maaltijdcomponenten. 
Ook met dieetwensen en geloofs- of levensovertuiging wordt rekening gehouden bij de 
keuzemogelijkheden.  
Eens per kwartaal is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de beleving en kwaliteit van 
de maaltijden. De praktische uitvoering van de flexibiliteit van het maaltijdgebruik en de 
beleving van de maaltijden is voor verbetering vatbaar. De organisatie onderhoudt hier nauw 
contact over met de leverancier op basis van audits. In 2019 wordt, naast de menu- en 
voedingscommissie  een werkgroep in het leven geroepen om inhoud te gaan geven aan het 
motto: ‘Eten is een feestje’. Deze werkgroep heeft de opdracht om te onderzoeken wat de 
specifieke wensen en behoeften zijn van de cliënten ten aanzien van het nuttigen van de 
maaltijden. 
 
In 2017 is flink gebouwd om de wooneenheid Klavertje vier, de echtparenafdeling, gereed te 
krijgen. De eerste echtparen arriveerden eind 2017 en betrokken de twee- of 
driekamerappartementen. Vroeg of laat krijgen veel echtparen te maken met een opname van 
de partner omdat de zorg thuis niet meer haalbaar is. Helaas kan het voorkomen dat het op 
een gegeven moment niet meer mogelijk is om samen onder een dak te wonen omdat beide 
partners zorgbehoevend zijn geworden, maar allebei andere zorg nodig hebben.  
Stichting Eykenburg biedt uitkomst in de vorm van wooneenheid Klavertje vier waar 

zelfredzaamheid, behoud van eigen regie en de vraag; “Wat wil de cliënt?” centraal staan. 

Vanzelfsprekend worden de mantelzorgers nauw betrokken bij deze zorg op maat. Het jaar 
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2018 was het eerste volle jaar dat deze wooneenheid operationeel was en met groot succes. 

In 2019 worden mogelijkheden onderzocht om dit zorgconcept verder uit te breiden. 

3. Veiligheid 
Vier thema’s van basisveiligheid (medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd 
gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie acute ziekenhuisopname) zijn 
vanaf 2017 een belangrijk onderdeel van het leren en verbeteren in zorgorganisaties.  
 
Optimale veiligheid heeft een hoge prioriteit binnen Stichting Eykenburg. Echter, zij dient wel 
in balans te zijn met andere belangrijke waarden in de verpleeghuiszorg. Er is soms spanning 
tussen hetgeen een cliënt wenst en de veiligheid van de cliënt. Derhalve onderkent de 
organisatie het belang van het maken van goede afspraken, het volgen van de praktische 
situatie en het goed vastleggen van beiden. 
 
Naast zorginhoudelijke veiligheid zijn er tevens andere wettelijke kaders die veiligheidseisen 
stellen. Te denken valt hierbij aan voedselveiligheid, brandveiligheid en drinkwaterveiligheid. 
De eisen op dit gebied zijn goed geborgd binnen de organisatie. De locaties zijn uitgerust met 
een Legionella beheersplan en preventiemiddelen op dit gebied. Verder hebben de locaties 
een vergunning voor brandveilig gebruik verkregen, nadat aanpassingen hebben 
plaatsgevonden op aanwijzingen van de brandweer. Ontruimingsplannen en een BHV-ploeg 
zijn aanwezig op beide locaties. Voor de voedselveiligheid worden de eisen vanuit de HACCP 
gevolgd. Interne- en externe controles vinden jaarlijks plaats bij genoemde veiligheidskaders.  
 
De kwaliteitscommissie infectiepreventie (CIP) geeft gevraagd of ongevraagd advies bij 
uitbraken en infectieziektes. Deze commissie heeft de verantwoordelijkheid voor het up to 
date houden van en bekendheid geven aan de protocollen. 

In 2018 is er voor de organisatie een uniformjasje ontworpen. Hiermee wordt een extra 

impuls gegeven aan hygiënisch werken en wordt de herkenbaarheid van personeel verhoogd. 

Uitreiking van de jasjes zal plaatsvinden in 2019. 

Medewerkers hebben niet alleen te maken met onbegrepen gedrag, maar er zijn ook signalen 

dat met enige regelmaat er omgegaan dient te worden met agressie op de werkvloer. 

Teneinde medewerkers te ondersteunen in het omgaan met of eventueel zelfs voorkomen 

van dergelijk gedrag wordt in 2019 een gerichte training aangeboden. 

Stichting Eykenburg en HWW zorg hebben een gemeenschappelijke visie voor wat betreft de 

kwaliteit van leven in relatie tot de zelfstandigheid van de cliënt. Ontwikkelingen en 

mogelijkheden die deze visie ondersteunen worden omarmd. De samenwerking heeft in 2018 

geresulteerd in het opzetten van een gezamenlijk pilottraject in het kader van valpreventie, de 

WOLK heupairbag. In 2019 gaat het traject van start. 

Binnen Stichting Eykenburg worden gegevens over cliënten en medewerkers vastgelegd in het 
cliëntdossier en het elektronisch personeelsdossier. De verwerking van deze gegevens 
verloopt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet Bijzondere Opnemingen in 
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) en de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg 
(WBsn-z). 
Stichting Eykenburg heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Naast deze 
functionaris heeft de organisatie tevens een privacyteam bijeengebracht. Het privacyteam 
verdeelt de taken van de privacy-officer, dat wil zeggen: zorg dragen voor de implementatie 
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van de AVG binnen Stichting Eykenburg. Er is voor gekozen om dit onder te brengen bij 
medewerkers met verschillende achtergronden en disciplines om alle noodzakelijke kennis in 
het privacyteam paraat te hebben. De functionaris gegevensbescherming maakt ook deel uit 
van dit team. In 2018 is aan alle medewerkers de online DIEV (Data Informatie Eindgebruikers 
Veiligheidstraining) training aangeboden ter bevordering van de bewustwording van de 
risico’s. 
 
3.1 Borging 
3.1.1 Medicatieveiligheid  
De medicatieveiligheid is binnen Stichting Eykenburg goed geborgd. Er is een 
kwaliteitscommissie ingesteld waarbij een aandachtsvelder per locatie is benoemd om de 
veiligheid door middel van controles op het opiatenbeheer en de werk- en de noodvoorraad 
medicatie te borgen. Tevens ziet de aandachtsvelder toe op de uitvoering van de juiste 
procedures (volgens de Veilige principes) bij uitgifte van de medicatie op de afdelingen en 
geeft geregeld uitleg aan de verschillende teams op de locatie. Voorzitter van dit overleg is de 
specialist ouderengeneeskunde, waarbij ook de apotheker en de kwaliteitsfunctionaris 
aanwezig is. Protocollen en procedures vallen onder de verantwoordelijkheid van deze 
commissie. Incidenten op het gebied van medicatie worden maandelijks verzameld en 
verstuurd vanuit de commissie naar het managementteam en teamleiders/afdelingen alwaar 
deze besproken worden en trends worden opgespoord. Er is binnen de organisatie een open 
meldcultuur. De verslagen van de commissievergaderingen worden elk kwartaal verzonden 
aan de bestuurder evenals het jaarverslag. In totaal zijn in 2018 250 incidenten gerapporteerd 
tot en met 16 december 2018. Vanaf 16 december zijn gegevens verzameld middels het 
nieuwe MIC-formulier, deze gegevens zijn buiten beschouwing gelaten. Het aantal meldingen 
geeft een afnemende trend weer in 2018, waar in het voorgaande jaar een opwaartse trend 
was waargenomen. Het aantal meldingen is ongeveer gelijk aan het jaar 2017 (245). 
Om een verdiepingsslag te maken in het kwaliteitssysteem rondom medicatieveiligheid is in 
Q3 2018 gestart met het digitaal aftekenen van medicatie-uitgifte met behulp van het 
Medimo-systeem waarmee binnen de organisatie al langer wordt gewerkt. In 2019 zal worden 
onderzocht of deze maatregel de gewenste resultaten oplevert.  
 
Stichting Eykenburg beoordeelt systematisch het geneesmiddelengebruik van een individuele 
cliënt op basis van een periodieke gestructureerde, kritische evaluatie van de medische-, 
farmaceutische- en gebruiksinformatie. De toezichthoudende apotheker is samen met de 
specialist ouderen geneeskunde (SO) verantwoordelijk voor deze medicatiereview en het 
optimaliseren van de doelmatigheid van de farmacotherapie. 
De medicatie wordt ten minste 2x per jaar beoordeeld door een specialist 
ouderengeneeskunde en een apotheker, waarbij de mening van de cliënt en de verzorging 
wordt meegenomen. Tijdens de papieren visite met de SO (of Verpleegkundig Specialist), waar 
de contactverzorgende aan deelneemt, wordt de medicatie per cliënt besproken.  
De arts bespreekt de medicatie, vanzelfsprekend, met de cliënt zelf.  
Sinds er gebruik wordt gemaakt van het digitaal aftekenen in Medimo, is in te zien hoe het 
staat met medicatietrouw (weigering bij inname wordt geregistreerd). Ook het gebruik van zo 
nodig medicatie blijkt uit het digitaal aftekenen.  
 
3.1.2 Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 
Het gemotiveerde gebruik van vrijheidbeperkende maatregelen is geborgd en wordt 
gemonitord door de BOPZ commissie waarvan de BOPZ-arts de voorzitter is. Ook in deze 
commissie zijn aandachtvelders per locatie aangesteld om de dagelijkse gang van zaken op de 
afdelingen te volgen en de collega’s te ondersteunen met kennis en uitleg volgens de richtlijn 
Probleemgedrag. Maandelijks worden de ingezette middelen en maatregelen, evenals de ‘zo 
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nodig’ medicatie, geëvalueerd door de arts met de contactverzorgende van de cliënt. 
Overzichten van de ingezette middelen en maatregelen worden geregistreerd en worden 
maandelijks verstuurd naar de BOPZ commissie waar ze worden besproken. De verslagen van 
de commissievergaderingen worden elk kwartaal verzonden aan en besproken met de 
bestuurder evenals het jaarverslag. 
 
3.1.3 Decubituspreventie 
Binnen Stichting Eykenburg is een gediplomeerd wondverpleegkundige werkzaam. Zij ziet 
centraal toe op decubituspreventie en de interventies die daarbij horen.  
De wondverpleegkundige loopt standaard wondrondes en procedures voor het melden van 
wonden zijn opgesteld. Overleg wordt gevoerd met de specialist ouderengeneeskunde om 
behandelingen in te zetten. Afspraken en werkprocessen zijn beschreven.  
Deze werkwijze met een gespecialiseerd verpleegkundige (praktijkdeskundige) is geëvalueerd 
en succesvol bevonden. De werkwijze is nu meer gericht op het voorkómen van decubitus. 
Deskundigheidsbevordering vindt plaats op de afdelingen door coaching on the job door de 
praktijkdeskundige wat de kwaliteit van zorg positief beïnvloed. Vanaf 2018 zal deze 
werkwijze ook extramuraal toegepast gaan worden. 
De wondverpleegkundige is aanwezig bij de casuïstiekbesprekingen op afdelingsniveau. 

 
3.1.4 Advance care planning 
Gezamenlijke afspraken over behandeling rond het levenseinde zijn vastgelegd in het dossier. 

Van elke cliënt worden afspraken met betrekking tot reanimeren tijdens het eerste 

kennismakingsgesprek in het zorgleefplan opgenomen.  

Wel of niet starten of stoppen met levensverlengende behandelingen zoals antibiotica, 

bloedproducten en preventieve medicatie of opname in een ziekenhuis zijn zaken die veelal 

aan de orde komen als de gezondheidssituatie van de cliënt daar om vraagt. Regelmatig is dat 

het moment dat de vraag naar verder behandelen acuut aan de orde is en waarover een 

ander onmogelijk of, op z’n minst, moeilijk kan beslissen. In 2019 zal er binnen de organisatie 

de dialoog worden gevoerd over het moment waarop deze onderwerpen het beste in een 

goed gesprek besproken kunnen worden. 

De organisatie registreert het aantal cliënten dat wordt ingestuurd naar de spoedeisende hulp 

alsmede per locatie de ongeplande opnamen in het (psychiatrisch) ziekenhuis ten gevolge van 

vallen, heupfractuur, luchtweginfectie, urineweginfectie, delier, CVA en Onbegrepen gedrag.  

4. Leren en werken aan kwaliteit 
Stichting Eykenburg is een lerende organisatie. Dit wil zeggen, de organisatie bevindt zich in 
een continu proces van leren en ontwikkelen. Om eenduidigheid in het werken aan kwaliteit 
te bewerkstelligen is in 2018 een aanvang gemaakt met het doorontwikkelen van een visie op 
een lerende organisatie die past bij een nieuwe kijk op gezondheid en zorg, persoonsgerichte 
zorg. 
 
Methodisch (kunnen) werken is en blijft een belangrijk organisatiebreed uitgangspunt van ons 
dagelijks handelen en bij de ontwikkeling en uitvoering van (verbeter)plannen/maatregelen. 
Voorbeelden hiervan in 2018 zijn op strategisch niveau de planning en controlcyclus die 
opnieuw is vastgesteld en waarop bedrijfsprocessen worden aangepast. Tevens is er voor de 
contextanalyse een vaste werkwijze vastgesteld welke cyclisch wordt uitgevoerd. Op tactisch 
niveau worden de jaarplannen van de teams opgesteld binnen de PDCA cyclus. En op 
operationeel niveau is de procedure rondom het voorbereiden en uitvoeren van het 
multidisciplinair overleg (MDO) herzien en uitgerold. 



 

Kwaliteitsverslag 2018                                                                                                Pagina 14 van 42 

Vanuit het kwaliteitskader wordt het continu werken aan het verbeteren van kwaliteit als 
norm gesteld voor een goede zorgorganisatie en voor professionele zorgverleners. De wijze 
van verantwoorden van kwaliteit moet passen bij dit proces van samen leren en verbeteren.  
Er worden vijf elementen onderscheiden in dit kader: 

    1. Kwaliteitsmanagementsysteem 
2. Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan 
3. Jaarlijks kwaliteitsverslag 
4. Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners 
5. Deel uitmaken van een lerend netwerk 
 
Ad 1.Stichting Eykenburg beschikt al geruime tijd over een HKZ certificering. Op 1 mei 2017 is 
dit certificaat wederom verstrekt aan ons met als einddatum 14 september 2018. De audit is 
uitgevoerd door een externe organisatie, Lloyd’s Register. Het certificeringsschema welke 
gehanteerd werd was uit 2010. In mei 2018 is de organisatie overgestapt naar het schema van 
2015.  
Op 31 oktober 2017 bezocht de inspectie locatie Huize Eykenburg. SE stuurde daarop in april 
2018 een resultaatverslag en in juni 2018 een addendum naar de inspectie waarmee dit 
bezoek werd afgerond.  

 
Ad 2. Het Strategisch Kwaliteitsplan is opgesteld conform de richtlijnen van het 
Kwaliteitskader. De inhoud is gerubriceerd volgens de inhoudsopgave zoals opgenomen in het 
kader. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en daarmee aanspreekbaar op het 
Kwaliteitsplan. Jaarlijks zal dit plan geactualiseerd worden.  
 
Ad 3. Jaarlijks brengt de organisatie een kwaliteitsverslag uit, welke gebaseerd is op de 
evaluatie van de doelstellingen en de inhoud van het kwaliteitsplan. Cliëntenraadplegingen, 
alsook medewerkerraadplegingen zullen mede als informatiebron gebruikt worden voor het 
Kwaliteitsverslag. Uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende verslagjaar zal het verslag 
aangeleverd worden aan de Openbare Database van Zorginstituut Nederland. 
Zorgverleners worden en zijn betrokken bij het maken van het Kwaliteitsplan en 
Kwaliteitsverslag.  
Het Kwaliteitsverslag beschrijft het functioneren van de organisatie als geheel met het 
kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) als onderdeel hiervan. Derhalve vormt vanaf 2018 de 
directiebeoordeling een integraal geheel met het Kwaliteitsverslag. 
 
Ad 4.Er is sprake van een open werkverhouding waarin feedback, reflectie en dialoog mogelijk 
is en gestimuleerd wordt. Medewerkers met specifieke aandachtsgebieden, zoals de 
praktijkdeskundige wondzorg en de praktijkdeskundigen onbegrepen gedrag, bieden 
deskundigheidsbevordering door middel van training en het coaching on the job principe. 
Doordat 20 medewerkers (waaronder alle teamleiders) in 2018 de Prisma en Sire scholing 
hebben gevolgd is een extra impuls gegeven aan het analyserend vermogen en methodisch 
werken binnen de organisatie. Terugkoppeling van in- en externe audits vindt plaats via de 
bestuurder, het MT, de teamleiders naar de afdelingen.  
Door een multidisciplinaire werkgroep, zowel zorg- als niet zorgmedewerkers, is een 
Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI) uitgevoerd op het Opnameproces. De resultaten en 
aanbevelingen zijn beoordeeld door het MT en verbetermaatregelen zijn ingezet welke zijn 
gericht op persoonsgerichte zorg. Anders werken betekent ook anders denken. Bijvoorbeeld, 
cliënten worden niet bij ons opgenomen, maar komen bij ons wonen. Opnameproces is 
derhalve geen passende term meer, we spreken nu van kennismakingsproces. 
Ad 5. Stichting Eykenburg maakt eind 2017 onderdeel uit van een lerend netwerk met 
tenminste twee verschillende collega zorgorganisaties die onder een andere rechtspersoon 
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vallen en een andere Raad van Bestuur hebben. In dit kader zijn reeds contacten en afspraken 
met HWW-Zorg en Stichting Cato.  
 
Door interne ontwikkelingen bij Stichting Cato WWZ, welke verdere ontwikkeling van het 
lerend netwerk belemmerden, is Stichting Eykenburg op zoek gegaan naar een nieuwe 
samenwerkingspartner. Zij heeft deze gevonden in Cardia. Inmiddels is het eerste 
gezamenlijke project, Domoticatoepassing, opgestart en zal in 2019 uitgerold gaan worden. 
De organisaties  gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de mogelijkheden op het gebied van 
onafhankelijke domoticaplatforms en de praktische toepasbaarheid hiervan. Het uiteindelijke 
doel is om te komen tot het toepassen van domotica (zoals bijvoorbeeld valdetectie, 
cameratoezicht, bewegingssensoren, etc.) waardoor medewerkers ondersteund worden in 
hun dagelijkse werk. 
 
Ons initiatief om te gaan werken met meerdere gespecialiseerde praktijkdeskundigen en 
aandachtsvelders is in 2018 met HWW-Zorg besproken. Echter, deze gesprekken hebben in 
2018 vooralsnog niet geleid tot bij elkaar meekijken en -lopen. Ook initiatieven voor het 
opnieuw inrichten van de behandeldienst waren in 2018 onderwerp van gesprek met HWW-
Zorg. In 2019 zullen deze onderwerpen op de gezamenlijke agenda blijven staan. In 2018 is 
samen met HWW-Zorg een pilottraject, op het gebied van cliëntveiligheid, opgezet. Dit traject, 
de WOLK heupairbag ten behoeve van valpreventie en (bewegings)vrijheid zal in 2019 starten. 
Op bestuurlijk niveau is regelmatig contact en overleg.  
 
Daarnaast maakt Stichting Eykenburg deel uit van Zorgscala, de vereniging van zorgaanbieders 
in Haaglanden. Deze vereniging heeft als kerntaken het behartigen van de belangen van de 
leden, het delen van informatie en verbinden en verbreden van kennis, samenwerking op 
thema’s coördineren en structureren en inhoudelijke verbetering aanjagen.  
 
Doordat Stichting Eykenburg het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstellingen met 3 sterren 
heeft, is zij met andere zegelhouders aangesloten op de modernste kennisbronnen. 
 
Ook is Stichting Eykenburg aangesloten bij het Netwerk Dementie Haaglanden en maken 
onderdeel uit van Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken. Dit is een 
samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Haaglanden waarin de organisatie 
vooral de samenwerking zoekt op het gebied van casemanagement en palliatieve zorg. 
Doelstelling is het bevorderen van de samenhang en samenwerking in de zorg in de Haagse 
regio. 
 

    Stichting Eykenburg is tevens lid van werkgeversorganisatie ZorgZijnWerkt waarbij er op    
    diverse werkterreinen nauw wordt samen gewerkt met andere zorgorganisaties in de regio    
    Haaglanden.  
 
    MooiMensenWerk is de naam van de campagne die in september 2017 van start    

is gegaan om meer mensen in de zorg aan het werk te krijgen. De werkgevers uit de ouderen- 
en thuiszorg hebben de handen ineen geslagen om een positieve bijdrage te leveren aan het 
imago van het werken in de zorg. Met vlogs, verhalen en gastlessen vertellen zorgwerkers hoe 
mooi het is om in de zorg te werken. Een van die zorgmedewerkers is werkzaam bij Stichting 
Eykenburg en laat als ambassadeur regelmatig van zich horen. Naast het plaatsen van vlogs 
heeft hij in 2018 premier Rutte op de locatie Het Zamen mogen ontvangen en is hij op bezoek 
geweest bij minister de Jonge om het boek ‘Aan het werk in het verpleeghuis’ aan te bieden. 
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5. Leiderschap, governance en management 
Op het gebied van leiderschap, governance en management worden zes thema’s 
onderscheiden: 
1.   Visie op zorg 
2.   Sturen op kernwaarden 
3.   Leiderschap en goed bestuur 
4.   Rol en positie interne organen en toezichthouders 
5.   Inzicht hebben en geven 
6.   Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 
 
Ad 1. In het Kwaliteitsplan is de formulering van de visie op zorg en de uitwerking van deze 
visie op de zorg en dienstverlening van Stichting Eykenburg beschreven. De visie op zorg en de 
kernwaarden van de organisatie zijn in belangrijke mate bepalend voor de strategische koers.   
Dientengevolge heeft de organisatie in 2018 haar visie en missie herzien waardoor er de 
komende jaren vol op persoonsgerichte zorg- en dienstverlening doorontwikkeld kan worden. 
 
Ad 2. In 2018 heeft de organisatie nieuwe kernwaarden beschreven die beter passen bij en 
ondersteunend zijn aan het ontwikkelproces van de organisatie. 
 
Ad 3. Het bestuur streeft een open organisatie na, waarbij ruimte is voor discussie, feedback 
en kritiek. De instelling van een stichtingsbrede klankbordgroep is hier een goed voorbeeld 
van. Medewerkers en onbetaalde professionals vanuit diverse afdelingen en disciplines dwars 
door de organisatie gaan, zonder last en ruggespraak, in gesprek met het bestuur om 
onderwerpen te bespreken, ervaringen te delen en ideeën te verkennen en toetsen. In juni 
2018 is deze groep bij elkaar gekomen. Het management faciliteert de (onbetaalde) 
professionals met alle mogelijke middelen zodat zij hun werk goed kunnen verrichten.  
Ingeval van conflicten en/of klachten is de Raad van Bestuur de gesprekspartner voor de 
cliënt, familie of mantelzorgers.  
 
Het management en bestuur vertegenwoordigen de organisatie naar de buitenwereld. Er 
wordt verbinding gelegd tussen deze werelden, wat innovatie, intervisie en afstemming met 
elkaar mogelijk maakt. De bestuurder heeft zitting in het bestuur van Zorgscala, de 
brancheorganisatie van zorgondernemers in regio Haaglanden. Vanuit deze rol vindt overleg 
plaats met alle lokale zorgaanbieders, maar worden ook diverse initiatieven opgestart op 
allerlei gebied waar medewerkers binnen onze stichting dan weer een bijdrage aan leveren cq. 
in participeren. In dit kader is een werkgroep gestart met betrekking tot locaties waar Haags 
ontmoeten plaatsvindt, een tussenvoorziening voor kwetsbare ouderen.  
         
Ad 4. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hanteren de Governancecode Zorg (2017) in 
al hun handelen. Zaken als permanent leren, voorwaarden scheppen en goede zorg voor 
cliënten worden als uitgangspunt hierbij gehanteerd, maar ook het creëren en faciliteren van 
een open (leer)cultuur hoort hier bij. Verankering van een aantal zaken heeft plaatsgevonden 
door aanpassing van de stichtingsstatuten.  
 
De Raad van Bestuur heeft in een vaste frequentie overleg met de cliëntenraad. Het werk van 
de cliëntenraad wordt door de bestuurder gefaciliteerd door secretariële ondersteuning aan 
te bieden en door de vaststelling van een jaarlijks budget voor de raad. Dit kan bijvoorbeeld 
besteed worden aan inhuur van externe adviseurs ter ondersteuning van de raad. In 2018 is 
hier geen gebruik van gemaakt. 
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De ondernemingsraad heeft in een vaste frequentie, een aantal maal per jaar, overleg met de 
bestuurder en ook zij worden gefaciliteerd met een vast budget ter besteding aan 
kennisuitbreiding van de raad zelf of inhuur van externe consultatie. In 2018 is hier geen 
gebruik van gemaakt. Voor de organisatie wordt het wenselijk geacht dat de OR wordt 
versterkt door een vertegenwoordiger van de onbetaalde professionals.  
 
In 2018 is de planning en control cyclus geëvalueerd en aangepast waarin de PDCA cyclus 
goed tot uitdrukking komt. 
 
De Raad van Bestuur is de trekker van het tot stand komen van het lerend netwerk. Op 
bestuurlijk niveau vindt overleg plaats met diverse zorginstellingen teneinde een positief 
netwerk te creëren dat meerwaarde biedt voor de deelnemende organisaties en uiteindelijk 
de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening ten goede komt.  
 
Ad 5. In 2017 is gestart met de invoering van een meeloopschema voor de Raad van Bestuur. 
Sindsdien loopt de bestuurder regelmatig mee met verschillende afdelingen binnen de 
organisatie. Het streven is om in 2019 met alle disciplines eens per jaar mee te lopen. 
 
Ad 6. Op het gebied van verankering van medische, verpleegkundige en psychosociale 
expertise vindt eens per kwartaal overleg plaats tussen bestuur, management en een 
afvaardiging van het behandelteam. Dit behandelteam wordt extern ingehuurd door de 
stichting en bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, fysiotherapeuten, 
logopedisten, ergotherapeuten en verpleegkundig specialisten. Met partners in het lerend 
netwerk vindt overleg plaats om de mogelijkheden te onderzoeken op het gebied van 
samenwerking met behandeldiensten. Door de inzet van praktijkdeskundigen en 
aandachtsvelders in het primaire proces wordt verpleegkundige expertise bevorderd en 
geborgd. 

 
6. Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

Stichting Eykenburg kent een grote diversiteit aan doelgroepen. Het hieraan gekoppelde 
personeelsbestand en bestand van onbetaalde professionals kent hierdoor ook een grote 
diversiteit.  
 
De benodigde personeelssamenstelling wordt steeds op basis van de zorgzwaarte van 
cliënten, de gewenste aanwezigheid 24/7 van een verpleegkundige alsmede van onze eigen 
kwaliteitseisen vormgegeven.  
Het hebben van de juiste mix van vast personeel, leerlingen (op werk-leercontract) en  
onbetaalde professionals met de benodigde ervaring, kennis en kunde is van belang voor  
goede cliëntzorg. Om te voldoen aan onze eigen kwaliteitseisen op het gebied van welzijn  
worden additionele krachten op de huiskamers ingezet. Deze nieuwe medewerkers voeren  
activiteiten uit op het gebied van welzijn van de cliënten zoals bijvoorbeeld het doen van een  
spelletje. Deze Medewerkers Algemene Ondersteuning (MAO) zijn gedurende 2018  een 

belangrijk onderdeel van de teams geworden.  

Het aantal en de benodigde deskundigheid van medewerkers is gerelateerd aan de 

zorgzwaarte en behoefte van de cliënt. Bij tijdelijke extra zorgzwaarte wordt hier eveneens op 

gereageerd met tijdelijke extra inzet van medewerkers. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 

(tijdelijke) zware intensieve en complexe zorg of ZZP-verhoging. Een uitbraak van 

braken/diarree op een van de afdelingen is hier een voorbeeld van. Er wordt dan tijdelijk extra 

personeel ingezet teneinde hier de benodigde inzet van medewerkers voor goede zorg te 

borgen.  
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Teneinde de verschillende doelgroepen adequaat te kunnen bedienen heeft Stichting 
Eykenburg de daartoe benodigde deskundigheden in huis. Op de PG-afdeling zijn bijvoorbeeld 
medewerkers werkzaam die extra zijn opgeleid op het gebied van onbegrepen gedrag. Alle 
medewerkers vanaf niveau 3 zijn bevoegd en bekwaam in voorbehouden en overige 
risicovolle handelingen. De BIG-scholing is een van de belangrijkste basisscholingen die 
Stichting Eykenburg intern verzorgt door een aantal eigen BIG-assessoren, waarbij constante 
scholing en bewaking op dit terrein is geborgd.  
 
Stichting Eykenburg heeft diverse commissies ingericht waarin een ruime vertegenwoordiging 
van de verschillende disciplines samenwerken. Hierin zetelen medewerkers met als extra rol 
de ‘aandachtsvelder’, waarmee de specifieke thema’s van de commissies ook goed 
vertegenwoordigd zijn in de organisatie. De volgende commissies zijn opgericht: een 
commissie ten behoeve van hygiëne, geneesmiddelen, Bijzondere Opnemingen in 
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ), wondzorg, signalering ouderenmishandeling, mondzorg, 
inkoop, voeding, menu, een interne auditcommissie en een incidenten/calamiteitencommissie 
waarmee Stichting Eykenburg haar zelflerend vermogen onderstreept en wil blijven 
ontwikkelen.  

 
Binnen de organisatie worden tevens Praktijkdeskundigen ingezet op de volgende gebieden; 
mondzorg, wondzorg, onbegrepen gedrag en bewegingsgerichte zorg (conform het plan 
Behandeldienst nieuwe stijl). Deze medewerkers zijn specialist op de betreffende gebieden en 
hierin extra geschoold. Zij delen kennis en kunde met de medewerkers en ondersteunen daar 
waar nodig. Speciaal voor deze werkzaamheden wordt in het rooster tijd ingepland. 
Deskundige begeleiding wordt hierdoor dicht bij de medewerkers op de werkvloer 
georganiseerd. In 2018 is de mondzorgdeskundige aangesteld en zijn 2 medewerkers gestart 
met een opleiding op het gebied van bewegingsgerichte zorg. 
 
Als erkend leerbedrijf hanteren we een heldere structuur voor de begeleiding van leerlingen 
op de werkvloer. Om verzekerd te blijven van voldoende instroom van leerlingen 
onderhouden we steeds een goede relatie met diverse opleidingsinstituten, waaronder de 
ROC’s. We hebben bewust ruimte gecreëerd voor circa 80 stagiaires, met name van 
zorgopleidingen niveau 3 en 4, zodat we hen kennis laten maken met het werken in een 
verpleeghuis en hen mogelijk geïnteresseerd kunnen krijgen om na de opleiding bij ons te 
komen of blijven werken. Zo verwachten we het stijgend tekort aan medewerkers 
gediplomeerd op niveau 3 en 4 tegen te gaan. Tevens is met dit doel in 2018 een 
Praktijkleerafdeling (PLA) gestart op de locatie Huize Eykenburg. De stagiaires krijgen zo de 
kans om werkervaring op te doen. Tevens wordt hen, en onze medewerkers, de gelegenheid 
geboden om in het skillslab de verpleegtechnische vaardigheden te trainen. Deze PLA blijkt 
succesvol. Enkele stagiaires zijn voldoende geënthousiasmeerd en opgeleid om een vast 
dienstverband aan te (willen) gaan met onze organisatie. In 2019 zal het aantal stagiaires 
uitgebreid worden en zal worden onderzocht of op locatie Het Zamen ook een PLA gestart kan 
worden. 
 
Met de inzet van onze eigen ambassadeur participeren wij actief in de lokale imagocampagne 

MooiMensenWerk die door werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt is opgezet.  

In het kader van het Arbeidsmarktconvenant van de Regio Haaglanden zijn we ook nauw 

betrokken bij het plan van aanpak voor het convenant om te komen tot een regionale 

arbeidsmarktanalyse en het formuleren van oplossingen daarbij. 

Naast het participeren in het arbeidsmarktconvenant continueert de organisatie tevens de 

door haar reeds ingezette acties. Zo zal bijvoorbeeld de reeds geïnstalleerde werkgroep 
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‘Binden en boeien’ haar werkzaamheden voortzetten. In 2018 zijn er meer contracten voor 8 

uur per dag aangeboden evenals grotere contracten wat betreft uren per week.  

De inzet van voldoende medewerkers van een bepaald deskundigheidsniveau wordt in het 

personeelsplanningsysteem geborgd. Dit geldt zowel voor vast personeel als voor tijdelijke 

invalkrachten. Een basisbezetting per afdeling is het vertrekpunt voor de planners. Per locatie 

wordt door de centrale planningsafdeling geborgd dat ook altijd een BIG geregistreerde 

verpleegkundige aanwezig is of minimaal een geregistreerde verpleegkundige in één van de 

locaties, waardoor deze altijd binnen 30 minuten ter plaatse kan zijn. De beschikbare tijd voor 

multidisciplinair overleg en deskundigheidsbevordering wordt ook via de centrale 

planningsafdeling bewaakt alsmede het inplannen van de BHVers per locatie. 

De totale behandeldienst wordt door Stichting Eykenburg afgenomen van een externe 
leverancier, Novicare. Met hen zijn afspraken vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA) 
op het gebied van aanwezigheid, oproepbaarheid en het ter plaatse zijn van een arts binnen 
30 minuten op de twee locaties.  
In 2018 is het project ‘Behandeldienst nieuwe stijl’ verder uitgerold. De werkwijze met een 
eigen verpleegkundig specialist en de inzet van praktijkdeskundigen bewerkstelligt dat de zorg 
dichter bij de cliënt georganiseerd wordt waarbij er meer wordt uitgegaan van het 
welzijnsperspectief dan vanuit een medisch perspectief. 
 
Instroom van nieuwe medewerkers in 2018 was 20% en de uitstroom 30%. De voornaamste 
instroom en uitstroom vindt plaats bij de extramurale huishouding, aangezien een vaste 
aanstelling, doordat het een aanbestedende dienst betreft met korte looptijden, voor 
maximaal 60% van het personeel mogelijk is. Het doorstroompercentage is 5%. 
 
De personeelskosten bedroegen in 2017 69% van de omzet. In 2018 daalde het percentage 
naar 67,1%. De kosten voor personeel niet in loondienst (PNIL) bedroegen in 2017 12% van de 
totale personeelskosten en daalden in 2018 naar 11,2%. 
 
Het ziekteverzuim bedroeg in 2017 op stichtingsniveau 3,92%. Ook over 2018 is het 
verzuimpercentage, in vergelijking met  overige organisaties in de zorgsector laag namelijk ,tot 
en met november 4% (exclusief vangnet). 
 
6.1 MedewerkerTevredenheidOnderzoek (MTO) 
In het vierde kwartaal van 2018 is door een extern onafhankelijk onderzoeksbureau een 
medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle betaalde en onbetaalde 
professionals. De respons is 44%. De resultaten zijn over het algemeen positief. Het 
gemiddelde waarderingscijfercijfer is een 7,3 (betaalde professional) en een 7,4 (onbetaalde 
professional). Van de respondenten geeft 91% aan trots te zijn bij Stichting Eykenburg te 
werken. 
De verschillende verbeterpunten die vanuit dit onderzoek zijn geïnventariseerd kunnen in 
2019 zowel in de teams zelf als op managementniveau opgepakt en uitgewerkt en/of 
doorgevoerd worden. De verbetermaatregelen worden in het verbeterregister opgenomen. 
Het voornemen is om in 2019 wederom een MTO uit te laten voeren om te meten of de reeds 
doorgevoerde maatregelen hebben geleid tot het gewenste resultaat. Hiermee wordt de 
PDCA-cyclus gevolgd.    
 
Klachten 
Op basis van het jaarverslag van het Centrum Vertrouwenspersonen Plus kunnen we 

concluderen dat er één melding is binnen gekomen. Wat de externe vertrouwenspersoon 
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opviel naar aanleiding van de melding, was de zorgvuldigheid waarmee de organisatie 
alles inzet om een medewerker te ondersteunen bij het verwerken van een incident. Dit 
werd ook aangegeven door de melder als positief. 
In 2018 zijn er geen andere (klachten)meldingen van medewerkers binnengekomen. 
 

7. Gebruik van hulpbronnen 
Het effectief en efficiënt gebruik maken van hulpbronnen om de best mogelijke zorgresultaten 
en ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen is van groot belang om 
goede persoonsgerichte zorg en ondersteuning te bieden gebaseerd op de wensen en 
behoeften van cliënten.  
 
Belangrijke hulpbronnen bij het realiseren van kwaliteit van verpleeghuiszorg zijn: de 
gebouwde omgeving, technologische hulpbronnen, materialen en hulpmiddelen, facilitaire 
zaken, financiën en administratieve organisatie en samenwerkingsovereenkomsten met 
andere zorginstellingen.  
 
De gebouwde omgeving omvat binnen Stichting Eykenburg de twee intramurale locaties. Deze 
locaties zijn op het gebied van vastgoed, onderhoud, buitenruimtes, woonoppervlak, 
bewegingsruimte per cliënt, privacy en de faciliteiten voor terminale zorg afgestemd op de 
cliënten en voldoen aan de gestelde eisen. Locatie Het Zamen is een nieuwbouwlocatie welke 
in 2013 in gebruik genomen is, voorzien van alle mogelijke technologische oplossingen voor 
ouderenzorg en flexibel gebouwd. Hierdoor kunnen alle doelgroepen optimaal bediend 
worden. Huize Eykenburg is een locatie gebouwd in 1929, maar is de afgelopen 10 jaren 
volledig gerenoveerd en aangepast aan de moderne tijd en meest recente eisen die gesteld 
worden aan zorginstellingen. Derhalve voldoet de organisatie aan de Europese Energie-
Efficiency Richtlijn (EED). De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager 
Europees energieverbruik in 2020, en bevat ook verplichtingen voor bedrijven. 
Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen ligt verankerd in de bedrijfsvoering. 
Zo is bijvoorbeeld, ter vervanging van enkele bedrijfsauto’s, eind 2017 de elektrische fiets 
geïntroduceerd. 
 
De technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica en telemonitoring zijn 
reeds ingezet in 2016 en worden permanent onderhouden. Bij elk nieuw project wordt 
nagegaan of er nog verbeteringen mogelijk zijn. De uitrol van smartphones onder alle 
zorgverleners om hen beter te faciliteren heeft eind 2017 plaats gevonden. Zo dragen zij het 
zorgleefplan van de cliënt bij zich, weten zij welke afspraken er met de cliënt zijn gemaakt 
voor ondersteuning en kunnen zij na de zorg meteen rapporteren. In 2018 heeft dit 
bijgedragen aan sneller en consequenter rapporteren. 
 
Domotica kan bij alle cliënten worden ingezet wanneer dit noodzakelijk is. De basis bestaat uit 
een zorgalarmering en spreekluisterverbinding. Opschaling is mogelijk naar valdetectie, 
dwaaldetectie, cameratoezicht enzovoorts. Toegangscontrole vindt plaats via elektronische 
sleutels (tags) en contante geldstromen zijn geminimaliseerd door de elektronische sleutels 
ook van een betaalfunctie te voorzien. Op het terrein van telemonitoring, is er voor beide 
locaties een zogeheten monitordienst. Deze dienst houdt op afstand toezicht op alle 
zorgafdelingen, alle centrale huiskamers, alle openbare gangen en alle centrale toegangen. 
Zorgoproepen door cliënten komen hier binnen en worden direct beantwoord en indien nodig 
doorgezet naar de dichtstbijzijnde zorgmedewerkers. Ook (externe) telefoongesprekken 
komen hier centraal binnen. 
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Stichting Eykenburg is in 2018 de samenwerking met Cardia aangegaan. We gaan gezamenlijk 
onderzoek doen naar de mogelijkheden op het gebied van onafhankelijke domoticaplatforms 
en de praktische toepasbaarheid hiervan. Het uiteindelijke doel is om te komen tot het 
toepassen van domotica (zoals bijvoorbeeld valdetectie, cameratoezicht, bewegingssensoren, 
etc.) waardoor medewerkers ondersteund worden in hun dagelijkse werk. 
 
De beschikbaarheid, actualiteit en het onderhoud van materialen en hulpmiddelen binnen de 
stichting is van goede kwaliteit. Onderhoudsovereenkomsten op apparatuur en hulpmiddelen 
zorgen er voor dat de materialen in goede conditie zijn. Investeringen in hulpmiddelen vinden 
jaarlijks plaats op basis van inventarisaties die met de zorgmedewerkers gemaakt worden. 
Materialen zoals verband, incontinentiematerialen, bijvoeding, etcetera worden op beide 
locaties besteld door betrokken zorgmedewerkers. Hierdoor is de voorraad afdoende en zijn 
de juiste materialen beschikbaar. Het inkoopproces wordt in 2019 doorontwikkeld. 
 
In beide locaties is een restauratieve voorziening aanwezig, die gebruikt kan worden door 
cliënten, externen en personeelsleden. Cliënten kunnen hun maaltijd in deze restaurants 
nuttigen. Diverse centrale activiteiten en themadiners worden regelmatig gehouden in de 
restaurants. Ook zijn middelen voor activiteiten standaard aanwezig in de restaurants, zoals 
biljarttafels en specifiek voor cliënten die dement zijn de belevenistafels . In de restaurants 
zijn tevens winkeltjes aanwezig waar dagelijkse gebruiksartikelen gekocht kunnen worden. In 
2018 is de exploitatie uitbesteed aan een externe leverancier. 

 
De zorggebouwen zijn uitgerust met een uitgebreid cameratoezicht in en om de locaties en de 
toegangscontrole vindt plaats middels elektronische sleutels met bijbehorende 
toegangsprofielen. De monitordienst bedient de camerabewaking en houdt zo zicht op de 
locaties, 24 uur per dag 7 dagen per week. 

 
Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten zijn er met de Haga ziekenhuizen, 
Parnassia als GGZ instelling, Bohemen-wijkapothekers, de behandeldienst van Novicare en 
diverse zelfstandige huisartsen. Ook vindt samenwerking plaats met andere 
ouderenzorginstellingen. Samen zorgen de organisaties ervoor dat de cliënt op de juiste wijze 
en op de juiste plaats wordt behandeld en verzorgd.  
 
Daarnaast is Stichting Eykenburg aangesloten bij Actiz-Branchevereniging, Zorgscala- 
Vereniging Zorgaanbieders Haaglanden en bij Stichting Transmuraal Zorg Den Haag en 
omstreken, een organisatie die tot doel heeft om samenwerking in de regio te bevorderen. Dit 
lerend netwerk bewerkstelligt, door kennisuitwisseling met collega organisaties, samen leren 
en verbeteren.  

 
8. Gebruik van informatie 

In het kwaliteitskader worden drie thema’s onderscheiden als het gaat om gebruik van 
informatie: 
1. Verzamelen en delen van informatie primair voor samen leren en verbeteren van kwaliteit 
2. Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen 
3. Openbaarheid en transparantie 
 
Ad 1. Stichting Eykenburg maakt gebruik van de volgende informatiebronnen:  
  tevredenheidsonderzoeken onder cliënten en medewerkers (Zorgkaart Nederland, Facit) 
  interne audits en audits door derden in opdracht van de organisatie (hygiënist).  
  inspectierapporten, HKZ rapporten 
  het individueel zorgplan met de meting Norm Verantwoorde Zorg (tot 2018) 
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  kwaliteitsindicatoren (vanaf 2018)  
  rapportages van de commissies (waaronder bijvoorbeeld de BOPZ-, de MIC-, de    

 geneesmiddelen-, de CIP- en meer).  
  leveranciersbeoordelingen 

 
Samen vormen zij een beeld van de kwaliteit van de organisatie. De rapporten en uitkomsten 
worden gedeeld binnen de organisatie en op basis van de uitkomsten worden 
verbeterplannen opgesteld. Het managementteam bewaakt de uitvoering hiervan. In de 
tevredenheidsonderzoeken wordt tevens informatie verzameld over de Net Promotor Score 
(NPS). In het vierde kwartaal van 2018 zijn zowel de cliënt als medewerkerswaarderingen op 
een andere wijze uitgevraagd. De organisatie beoogt hiermee meer specifiek de wensen en 
behoeften concreet boven tafel te krijgen. 
 
Ad 2. Voor wat betreft gebruik maken van bestaande administratiesystemen wordt gebruik 
gemaakt van geautomatiseerde systemen op het gebied van: 
 medicatieverstrekking/voorschrijving (Medimo) 
 een elektronisch zorgdossier en planning alsmede urenregistratie (Nedap) 
 een communicatieplatform met ziekenhuizen voor transfers (POINT) 
  personeelsadministratiesysteem (SDB) 
 inkoopadministratiesysteem (Pro-Active) 
 digitaal Kwaliteitshandboek (Axxerion) 
 een financieel pakket (Exact).  
 
In 2018 heeft de werkgroep Nedap de werkwijzen en gebruik van formulieren in het 
elektronisch zorgdossier geëvalueerd en aangepast. De werkwijzen en formulieren zijn meer 
ondersteunend gemaakt aan het (kunnen) bieden van persoonsgerichte zorg en zijn erop 
gericht familie- en mantelzorgparticipatie te bevorderen. Daarnaast is de verwachting dat ze 
een administratieve lastenvermindering voor de zorgmedewerker  bewerkstelligen. Op basis 
van de aanbevelingen van de werkgroep is een plan van aanpak gemaakt voor de 
implementatie van de (verbeter)maatregelen dat vanaf het eerste kwartaal van 2019 uitgerold 
zal gaan worden. 
 
Ad 3. Het kwaliteitsverslag wordt openbaar toegankelijk gemaakt via de website van Stichting 
Eykenburg. Ook wordt het verslag aangeleverd bij de Openbare Database van het 
Zorginstituut en hierdoor ook op kiesbeter.nl.  
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B          Specifieke aandacht voor de drie onderdelen 
  
 I Veiligheid  
 II Cliëntoordelen 

 III Leren en werken aan kwaliteit  
 

I  Veiligheid  
De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg opgesteld dat op 12 januari 2017 is vastgesteld. Vanaf dit moment heeft 
Stichting Eykenburg de richtlijnen van dit Kwaliteitskader gevolgd en een Strategisch 
Kwaliteitsplan opgesteld. De evaluatie van de doelstellingen en inhoud van dit plan vormt de 
basis voor het Kwaliteitsverslag. 
De Kwaliteitsraad heeft bij de vaststelling van het Kwaliteitskader reeds aangegeven dat bij 
de implementatie van het kwaliteitskader in de praktijk, waarin de voorgestelde richting van 
leren en verbeteren daadwerkelijk vormgegeven moet worden, op bepaalde onderdelen tijd 
en ontwikkelruimte noodzakelijk is. 
Dit geldt ook voor de Indicatoren basisveiligheid die in september 2018 zijn vastgesteld.  
Hieronder volgt de opname van de kwantitatieve uitkomsten op de vier veiligheidsthema’s 
en bijbehorende uitwerkingen: 
 
1. Decubituspreventie 
2. Advance Care Planning (voorheen: Preventie van acute ziekenhuisopnamen) 
3. Medicatieveiligheid 
4. Gemotiveerd gebruik van vrijheidbeperkende maatregelen 
 
Ad 1. Decubituspreventie 
 

Decubitus Het Zamen 

1.1 Decubitus 
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Aantal cliënten op de afdeling met een 
decubitus categorie 2, 3 of 4 

0 1 0 0 0 0 0 1 1,2% 

Totaal aantal cliënten op de afdeling 3 12 18 18 2 18 2 83  

1.2 Casuïstiekbespreking decubitus 
op de afdeling 

         

Op de afdeling heeft een 
casuïstiekbespreking plaatsgevonden, 
gebaseerd op alle vier de items 
(Teller: 1= ja, 0=nee, 99=nvt)1 

99 1 99 99 99 99 99 1 100% 

Op de afdeling komt decubitus categorie 2 of 
hoger voor. 
(Noemer: 1=ja, 0=nee) 

0 1 0 0 0 0 0 1  

Figuur 1 Decubitus Het Zamen 

  
 

 
 

                                                           
1
 Let op: voor deze Teller en Noemer worden vaste eenheden gehanteerd waarmee het percentage wordt    

  berekend. Dit zijn geen absolute getallen. 
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Decubitus Huize Eykenburg 
1.1 Decubitus BG 1 1A 2 2A 3 4 

Te
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Aantal cliënten op de afdeling met een decubitus 
categorie 2, 3 of 4 

0 6 0 2 2 0 0 0 10 7,41% 

Totaal aantal cliënten op de afdeling 7 18 12 18 9 18 12 41 135  

1.2 Casuïstiekbespreking decubitus op 
de afdeling 

          

Op de afdeling heeft een casuïstiekbespreking 
plaatsgevonden, gebaseerd op alle vier de items. 
(Teller: 1= ja, 0=nee, 99=nvt) 

99 1 99 1 1 99 99 99 3 100% 

Op de afdeling komt decubitus categorie 2 of 
hoger voor. 
(Noemer: 1=ja, 0=nee) 

0 1 0 1 1 0 0 0 3  

Figuur 2 Decubitus Huize Eykenburg 

Ad 2. Advance care Planning 

Advance Care Planning Het Zamen  

2. Gezamenlijke afspraken over   
     behandeling rond het levenseinde 
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Aantal cliënten op de afdeling waarbij ten 
minste één beleidsafspraak over behandeling 
rond het levenseinde in het zorgdossier is 
vastgelegd. 

3 5 18 7 18 8 2 61 73,49% 

Totaal aantal cliënten op de afdeling. 3 12 18 12 18 18 2 83  

 Figuur 3 Advance Care Planning Het Zamen 

  

Advance Care Planning Huize Eykenburg 
2. Gezamenlijke afspraken over   
     behandeling rond het levenseinde 

BG 1 1A 2 2A 3 4 
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Aantal cliënten op de afdeling waarbij ten 
minste één beleidsafspraak over behandeling 
rond het levenseinde in het zorgdossier is 
vastgelegd 

7 18 11 17 6 18 12 41 130 96,3% 

Totaal aantal cliënten op de afdeling 7 18 12 18 9 18 12 41 135  

 Figuur 4 Advance Care Planning Huize Eykenburg 

Vanaf eind 2017 registreert  Stichting Eykenburg Ongeplande ziekenhuisopnamen. Locatie 
Het Zamen heeft 35 cliënten en locatie Huize Eykenburg heeft 46 cliënten ingestuurd.  
Echter, de registratie wordt gedaan aan de hand van een mutatiebon. Indien de cliënt 
dezelfde dag terugkomt wordt er niet altijd een bon aangemaakt. Derhalve is de registratie 
niet geheel accuraat. Wel kan uit de registratie worden opgemaakt dat het merendeel van 
de cliënten wordt ingestuurd wegens problemen met de luchtwegen of ‘overige’ problemen 
zoals bijvoorbeeld cardiale (hart)klachten.  
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Ad 3. Medicatieveiligheid 
 

Medicatieveiligheid Het Zamen 

3.1 Bespreken medicatiefouten in het 
team 
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Op de afdeling worden medicatiefouten ten 
minste eens per kwartaal multidisciplinair 
besproken met medewerkers van de afdeling 
op basis van gedane meldingen 
(Teller: 1= ja, 0=nee, 99=nvt) 

1 1 1 0 1 1 1 6 100% 

Op de afdeling zijn meldingen geweest van 
medicatiefouten. 
(Noemer: 1=ja, 0=nee) 

1 1 1 0 1 1 1 6  

3.2 Medicatiereview          

Aantal cliënten op de afdeling, met een ZZP 
V&V indicatie met behandeling en langer dan 
6 maanden in zorg, waarbij een formele 
medicatiereview heeft plaatsgevonden (in 
het bijzijn van zowel apotheker, specialist 
ouderengeneeskunde en zorgmedewerker 
die medicijnen aan de cliënt verstrekt) 

3 12 18 12 18 18 2 83 100% 

Totaal aantal cliënten op de afdeling met een 
ZZP V&V indicatie met behandeling en langer 
dan 6 maanden in zorg 

3 12 18 12 18 18 2 83  

Figuur 5 Medicatieveiligheid Het Zamen  

 

Medicatieveiligheid Huize Eykenburg 
3.1 Bespreken medicatiefouten in het 
team 

BG 1 1A 2 2A 3 4 
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Op de afdeling worden medicatiefouten ten 
minste eens per kwartaal multidisciplinair 
besproken met medewerkers van de afdeling 
op basis van gedane meldingen. 
(Teller: 1= ja, 0=nee, 99=nvt) 

1 1 1 0 1 1 1 1 7 87,50% 

Op de afdeling zijn meldingen geweest van 
medicatiefouten. 
(Noemer: 1=ja, 0=nee) 

1 1 1 1 1 1 1 1 8  

3.2 Medicatiereview           

Aantal cliënten op de afdeling, met een ZZP 
V&V indicatie met behandeling en langer dan 6 
maanden in zorg, waarbij een formele 
medicatiereview heeft plaatsgevonden (in het 
bijzijn van zowel apotheker, specialist 
ouderengeneeskunde en zorgmedewerker die 
medicijnen aan de cliënt verstrekt) 

7 18 12 18 9 18 12 41 135 100% 

Totaal aantal cliënten op de afdeling met een 
ZZP V&V indicatie met behandeling en langer 
dan 6 maanden in zorg 

7 18 12 18 9 18 12 41 135  

Figuur 6 Medicatieveiligheid Huize Eykenburg 
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Ad 4. Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking 

 
Figuur 7 gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking 

 
 
 

 
 

 Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking Huize Eykenburg 
4.1 Middelen en maatregelen rond vrijheid BG 1 1A 2 2A 3 4 
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Totaal aantal cliënten  op de afdeling 7 18 12 18 9 18 12 41 135  

Totaal aantal cliënten mechanische middel 
of maatregel 

 1  1 1    3 2,22% 

Totaal aantal cliënten fysieke middel of 
maatregel 

        0 0,0% 

Totaal aantal cliënten farmacologische 
middel of maatregel 

 1 1 1 1    4 2,96% 

Totaal aantal cliënten psychologische 
middel of maatregel 

  2 1     3 2,22% 

Totaal aantal cliënten elektronische middel 
of maatregel 

 1 2 1 1 1   6 4,44% 

Totaal aantal cliënten één op één toezicht   1      1 0,74% 

Totaal aantal cliënten in een ruimte 
afgezonderd 

        0 0,0% 

Totaal aantal cliënten andere maatregel   1      1 0,74% 

Figuur 8 Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking 

 

Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking Het Zamen 

4.1 Middelen en maatregelen rond vrijheid 
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Totaal aantal cliënten  op de afdeling 3 12 18 12 18 18 2 83  

Totaal aantal cliënten mechanische middel 
of maatregel 

   1 1   2 2,41% 

Totaal aantal cliënten fysieke middel of 
maatregel 

       0 0,0% 

Totaal aantal cliënten farmacologische 
middel of maatregel 

    1   1 1,2% 

Totaal aantal cliënten psychologische 
middel of maatregel 

       0 0,0% 

Totaal aantal cliënten elektronische middel 
of maatregel 

   1 1   2 2,41% 

Totaal aantal cliënten één op één toezicht        0 0,0% 

Totaal aantal cliënten in een ruimte 
afgezonderd 

       0 0,0% 

Totaal aantal cliënten andere maatregel     1   1 1,2% 
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Hieronder volgt de opname van de kwantitatieve uitkomsten op de twee kwaliteitsindicatoren 
toezicht IGJ en bijbehorende uitwerkingen: 
5. Sturen op kwaliteit en veiligheid 
6. Continuïteit van de zorg 
 
Ad 5. Sturen op kwaliteit en veiligheid 

 
Tabel 1 Wijze waarop de locatie stuurt op kwaliteit en veiligheid op basis van verschillende bronnen. 

 
5.6 Verbetermaatregelen  

Op basis van de uitkomsten van de bronnen benoemd in tabel 1 zijn verbeterplannen 
opgesteld. 

 De drie belangrijkste thema’s voor beide locaties waarop verbeteringen zijn doorgevoerd 
zijn: 
1. Hygiëne 
2. Maaltijden 
3. Medicatieveiligheid  
 
Er zijn voor de verbeterplannen evaluatie en bijstellingsmomenten ingepland. 

 
5.7 Openbaarheid 

De uitkomsten van de audits worden openbaar gemaakt op de website van de organisatie. 
 De verbeterplannen worden via het Kwaliteitsplan op de website openbaar gemaakt. 
 
5.8 Sturen op kwaliteit en veiligheid 

Mogelijkheid tot toelichting  
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
2
 HE is afkorting voor locatie Huize Eykenburg en HZ is afkorting voor locatie Het Zamen. 

NR Bron Gebruik  Aantal  Besproken 
in de 
teams? 

Besproken 
in MT? 

Opgevolgd 
in de 
teams? 

Opgevolgd 
in MT? 

5.1 Incidenten Ja HE
2
 700 

HZ   410 
Ja  Ja  Ja  Ja  

5.2 Calamiteiten Ja 0 nvt nvt nvt nvt 

5.3 Interne audits Ja  a. 12x (maandelijks)   
    op dossiers 
b. 3x maaltijden 
c. 2x hygiëne 
d. 1x medicatie-  
    veiligheid  
e. 1x opnameproces 

a. ja 
 
b. ja 
c. ja 
d. ja 
 
e.ja 

a. ja 
 
b. ja 
c. ja 
d. ja 
 
e.ja 

a. ja 
 
b. ja 
c. ja 
d. ja 
 
e.ja 

a. ja 
 
b. ja 
c. ja 
d. ja 
 
e.ja 

5.4 Externe audits Ja  a. 1x fixatievrij 
b. 2x hygiëne  
c. 1x surveillance HKZ 
    1x transitie 2015   
    HKZ 

a. ja 
b. ja 
c. ja 

a. ja 
b. ja 
c. ja 

a. ja 
b. ja 
c. ja 

a. ja 
b. ja 
c. ja 
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Ad 6. Continuïteit van de zorg 
 

6.1 Cyclisch systeem 
 Beide locaties hebben eenzelfde  systeem waarmee het werken met zorgplannen van 

cliënten cyclisch beoordeeld wordt op volledigheid en actualiteit. 
 Minimaal ieder half jaar vindt een bespreking van het zorgplan plaats. 
 Het systematisch werken met zorgplannen zijn onderdeel van interne audits. 

 
6.2 Bespreking en evaluatie zorgplan 

De volgende mensen zijn betrokken bij de bespreking en evaluatie van het zorgplan: 
 

 Verzorgenden/verpleegkundigen 
 Cliënt (vertegenwoordiger) 
 Specialist Ouderengeneeskunde 
 Interne behandeldisciplines (bijv. verpleegkundig specialist  van de organisatie) 
 Externe behandeldisciplines (bijv. huisarts) 

 
6.3 Gebruik zorgdossier  

 In beide locaties kunnen wel alle betrokken zorgverleners, behandelaren en paramedici 
alle onderdelen van het zorgdossier lezen. 

 In beide locaties kunnen niet alle betrokken zorgverleners, behandelaren en paramedici 
in alle onderdelen van het zorgdossier schrijven. 

 Cliënt (vertegenwoordigers) kunnen wel het zorgdossier inzien. 
 Cliënt (vertegenwoordigers) kunnen deels in het zorgdossier schrijven. 

 
6.4 Incidenten in zorgdossier 

(Bijna) incidenten in de zorg worden in het zorgdossier van de cliënt gemeld. Er vindt 
evaluatie plaats: 

 van elke individuele melding 
 op geaggregeerd niveau (dwz op basis van trends die worden gesignaleerd). 

 
6.5 Toelichting continuïteit van zorg 

Mogelijkheid tot toelichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Kwaliteitsverslag 2018                                                                                                Pagina 29 van 42 

II     Cliëntoordelen 
Stichting Eykenburg maakt gebruik van verschillende informatiebronnen die de mening en 
ervaring van de cliënt weergeven. Deze informatie wordt gebruikt om de zorg- en 
dienstverlening verder te verbeteren. 

  
  1.    Evaluatieformulieren cliënten Tevredenheid  
 

Huize Eykenburg 
Totaal aantal ingevulde evaluatieformulieren: 29 
Nr Vraag Ja Nee Antwoord (kernwoorden) 

1 Zijn de gemaakte (zorg)afspraken 
met u nagekomen? 

24x 5x + Alles netjes nagekomen 
   Weinig zorg nodig 
- Laat nogal eens te wensen over 
  Er zijn geen afspraken gemaakt om na te    
  komen 
  Alarmering: duurt veel te lang voor er    
  iemand komt  

2 Bent u tevreden over uw verblijf? 25x 4x + Prima lekker eten en goede verzorging 
   Plezierig  
   Behalve verwarming die het niet doet en    
   waaraan niks gebeurd  
   Zeer! 
   Personeel zeker 
- (Nee) meneer is zeer ontevreden omdat hij   
   op een PG afd. verblijft  
   Huis mooi, kamer groot echter geen contact    
   met medebewoners, ik voel me eenzaam 
   Mw. vindt het vervelend dat ze niet naar   
   haar man toe mag/zijn beiden opgenomen.    
   Kan de deur niet zelf openen 
   Niet heel fijn, zit liever op mijn  kamer. Veel s     
   slechthorende cliënten die hard praten.  
   Te kleine kamer voor rolstoel, mw. voelt zich   
   niet thuis in de hk. Andere leefstijl en   
   interesses. 
   Organisatie hapert nog wel wat aan 

3 Bent u tevreden over de wijze 
waarop u werd geholpen 
gedurende de opnameperiode? 

28x 1x + Vriendelijk, behulpzaam. Doen hun best.  
   Over het algemeen wel. Sommigen nors ,    
   niet vriendelijk en ik word vaker   
   afgescheept. 
   In het begin wat onpersoonlijk. Nu we elkaar   
   beter leren kennen wordt het wat   
   persoonlijker 
   Perfect, kan niet beter 
- Matig, nogal eens laat met vervangen stoma  
  waardoor ontbijt gemist 
  Teveel afstand, er moet meer tijd zijn voor de  
  patiënten  
  Mw . heeft veel pijn in arm, soms doen ze te    
  ruw. 
  Sommige gastvrouwen waren onbeleefd   
  tegen mij en de zusters 

4 Bent u tevreden over de 
dienstverlening? (woonconsulent, 
maaltijden, schoonmaak) 
(NB. 1 cliënt heeft zowel ja als nee 

22x 7x + Tevreden over Leonie. (WCL) maaltijden zijn    
   heel goed, hoeveelheden ook. Over Chama    
   tevreden, Schoonmaak tevreden.  
   Lust alles, vind alles goed 
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ingevuld)  

- Schoonmaak: de vloer moet vaker  
  worden schoongemaakt.  
  Maaltijden: altijd te zoet, te zout, te zuur   
  en vaak flauw.  
  Maaltijden konden beter, smaakt niet   
  altijd even goed, soms zijn dingen op 
  Maaltijden zijn slecht, eten is niet lekker,   
  vaak zijn er dingen op. Bediening is traag.   
  Alles duurt veel te lang. 
  maaltijden ontevreden, geen verse   
  producten, geen variatie, vies 2x 
  wordt geen rekening gehouden met   
  vegetariërs en diabeten 
  maaltijd soms niet lekker 
  Kamer is koud en ongezellig.  
  Nooit ergens zo slecht eten gehad 
  Kamer was 1x een week vies 
  Er mag wel vaker iemand komen    
  opruimen, cliënt is verlamd, morst af en    
  toe 

5 Bent u tevreden over de 
gastvrijheid en bejegening binnen 
de instelling? 
NB. 2 cliënten niet ingevuld 

22x 5x + Zeer  tevreden 
   Over het algemeen wel 
- Geen receptie, vroeger was alles veel  meer   
  gastvrij. 
  Geen receptie,weet geen raad waar je heen   
  moet. Uitgang is bijna niet te vinden als je    
  weg wilt. (iemand moet meelopen).  
  Entree straalt geen gastvrijheid uit, geen   
  welkom, geen receptie, niemand die je   
  wegwijs kan maken, 
  Heel groot minpunt: geen receptie (doolhof)   
  niemand die toezicht houd 
  Onveilig gevoel dat iedereen in en uit kan   
  lopen (desnoods een conciërge) 
  Telefoon is erg onprettig  
  Restaurant matig 

6 Is er, in overleg met u of uw 
mantelzorgers, passende zorg 
geregeld? 

4x 5x (N.v.t./niet ingevuld 20x) 
+ Wordt momenteel geregeld. 
   Willen we met de kinderen bespreken 
- Tot nu toe niemand geweest om dit te   
   bespreken. Meneer weet niet waar hij aan   
   toe is. vindt het erg onduidelijk Permanent   
   wonen of naar huis? 
 

7 Heeft u behoefte aan informatie 
over andere (zorg)producten 
en/of diensten die SE biedt, zoals 
een abonnement op Zeker thuis, 
alarmering, etc? 

3x 22x (N.v.t. 3x, 1x niet ingevuld) 
+ Dhr. heeft alles wat nodig is. Voelt zich af en   
   toe eenzaam. Als er leuke activiteiten zijn wil   
   dhr. graag benaderd worden 
   Ik wil hier graag permanent komen wonen   
   en wil graag op de hoogte worden gehouden   
   welke mogelijkheden er zijn. 
   Huisvesting 2-persoonskamer 
   Abonnement op zeker thuis.   
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8 Heeft u nog eventuele andere 
vragen en/of opmerkingen? 

17x 11x (N.v.t. 1x, niet ingevuld 1x) 
+ Nachtzuster duurt erg lang. Mw. heeft ’s  
   nachts geen veilig gevoel en dat is wel  
   waarom ze hier is.  
   Personeel draagt geen uniform, geeft    
   onprettig gevoel. Geen herkenningspunt en   
   wie welke functie heef. Een man in  
   verplegingspak voelt anders dan een man in  
   spijkerbroek die je helpt bij wassen of   
   toiletgang.  
   Op de afdeling worden weinig activiteiten  
   gedaan.  
   Meneer kan niet bij zijn vermogen, kan zijn  
   kamer hierdoor niet inrichten. (Ex-vrouw  is  
   gemachtigd waarmee geen contact is).Wil  
   dat zijn dochter mantelzorger wordt.  
   Restaurant mag wel wat langer open.  
   Het gaat niet goed met de facturen 
   Graag een kamer die niet vol op de zon ligt 
   Waarom zit er een avondklok op het eten?     
   Weekend: 17.00 uur/ week 18.00 uur (te   
   laat) 

9 Welk cijfer geeft u Huize 
Eykenburg? 

  Min = 5 (5x geen cijfer) 
Max= 10 
Gem= 7,4 

10 Welk cijfer geeft u de 
medewerkers? 

  Min = 7 (5x geen cijfer) 
Max = 10 
Gem = 8,3 

 
 Het Zamen  

 
Totaal aantal ingevulde evaluatie formulieren: 21 

 
Nr Vraag Ja Nee Antwoord 

1 Zijn de gemaakte (zorg)afspraken 
met u nagekomen? 

19x 2x + Zoals met wassen en medicijnen (worden  
   hier ook bezorgd) 
   Alles is goed geregeld 
   Medicijnen worden nu hier bezorgd, de    
   huisarts is per vandaag ook van Eykenburg 
   Dhr. wil graag een afspraak met de huisarts   
   maken voor mw. 
- De afspraken over wasgoed waren  niet   
   duidelijk uitgelegd. Nu wordt de kleiding   
   door de zoon gewassen.  
   De zorg doet niet aan afspraken en normen.      
   Opstaan en bewassing vanaf 11.00 uur.  
   Mw. heeft zelf de kamermap gelezen, er is  
   niets verteld. 

2 Bent u tevreden over uw verblijf? 18x 5x (2 cliënten waren zowel tevreden als 
ontevreden) 
+ Meneer moet er erg aan wennen om  niks te  
   doen, zit nu in rolstoel. Was altijd bezig.  
   Mevr. is erg tevreden met het verblijf 
   Zeer tevreden 
- Dhr. is boos dat hij niet meer naar het OC  
  mag. 
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   Badkamer ongemak: tijdens douchen doet     
   de andere bewoner de deur open, let niet op    
   dat de douche bezet is. andere cliënt legt    
   ook haar ondergoed in de badkamer.    
   Meneer vindt dit erg onprettig en gênant. 
   Nee, geen hulp bij eigen initiatieven.  
   Niemand is bij haar geweest bij/na opname ,   
   geen uitleg gekregen. 

3 Bent u tevreden over de wijze 
waarop u werd geholpen 
gedurende de opnameperiode? 

12x 3x 2 cliënten  zowel tevreden als ontevreden 
+ Tevreden 4x 
   Goede informatievoorziening 
   Met douchen en aankleden gaat goed.  
   Heel erg tevreden. Als ze iets afspreken     
   komen ze op tijd om te helpen en soms    
   eerder. Blij met alarm.  
   Over het algemeen tevreden 
   Wordt op tijd gedoucht en aangekleed.  
   Zeer tevreden, ook met FT 
   Erg behulpzaam 
-  Soms komen ze laat.  
   Volledig procesgericht, niet    
   persoonsgericht. 
   Wassen en aankleden gaat moeizaam.     
   Zorgmedewerkers moeten er op staan   
   dat dhr. gedoucht wordt.( Ingevuld door   
   echtgenote) 
   Mw. moet lang in bed wachten totdat   
   verzorgster komt. ‘ 
   ’s Nachts wordt er niet snel gereageerd  
   als dhr. belt, pas na een aantal keren. Er    
   werd ’s nachts geen actie ondernomen     
   toen hij belde voor een blaasontsteking.     
   Advies: veel drinken. Hierdoor belandde   
   dhr., in het ziekenhuis met een volle   
   blaas en blaasontsteking.  
   Heel verschillend welke zorgverlener     
   helpt. 

4 Bent u tevreden over de 
dienstverlening? (woonconsulent, 
maaltijden, schoonmaak) 

20x 1x + Maaltijden zijn redelijk goed 
   Alles ziet er schoon uit 
   Hij is tevreden met de maaltijden, vindt het   
   lekker. 
   Kamer wordt goed schoongemaakt en elke    
   dag. Ze is tevreden over de maaltijd, soms  
   iets minder maar ze vindt het prima. 
   Alles is op tijd geregeld. Echtgenote is er erg   
   tevreden mee.  
   Wordt goed schoongemaakt. 
   ’s Nachts komen ze ook even kijken. 
-  Het kan beter schoongemaakt worden  
   De ramen van de slaapkamer worden van    
   buiten niet schoongemaakt. 
   Hospice erg stoffig, pakken zelf een stofdoek   
   (mantelzorg). 
   Warm eten wordt niet altijd opgewarmd.  
   Woonconsulent niet gezien.Geen    
   aanspreekpunt voor bijzondere verzoeken.    
   Disfunctionerend restaurant.   
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   Warm eten niet lekker 
   Zoon wil meer op de hoogte orden    
   gehouden over de zorg aan moeder. 

5 Bent u tevreden over de 
gastvrijheid en bejegening binnen 
de instelling? 

20x 1x + Prima  
   Tevreden 4x. 
   Erg behulpzaam.  
   Visite wordt goed ontvangen. 
   Als haar zoon komt wordt hij goed   
   ontvangen. 
   Visite wordt goed ontvangen, maar visite    
   neemt dhr, meestal mee naar beneden. 
   Bezoek wordt goed ontvangen. 
   Zoon houdt contact met TL als er iets aan de    
   hand is. 
   Echtgenoot voelt zich welkom. 
-  Receptie is gesloten. 
   Met klachten bellen met 7003 over    
   restaurant worden de problemen niet    
   opgelost maar doorgeschoven.  
 

6 Is er, in overleg met u of uw 
mantelzorgers, passende zorg 
geregeld? 

4x 4x Niet ingevuld: 1x, N.v.t: 12x. 
+ Hij had thuiszorg, is nu opgezegd. 
   Hij weet niet hoelang hij hier nog is.  
   Daar zijn ze mee bezig. 

7 Heeft u behoefte aan informatie 
over andere (zorg)producten 
en/of diensten die SE biedt, zoals 
een abonnement op Zeker thuis, 
alarmering, etc? 

6x 8x Niet ingevuld: 1x, N.v.t: 6x. 
+ Voor alsnog niet. Dit is afhankelijk van waar     
   mevr. geplaatst wordt. 
   Zoon regelt dit wel. 
   Hij wil heel graag naar huis, daarvoor zal hij      
   info inwinnen bij SE. 
   Mijn moeder heeft thuiszorg van Florence. 
   Alles duidelijk, weet waar ik moet zijn voor  
   extra ib=nformatie. 
- Gezien de punten (commentaar) bij punt 1    
   t/m 4) toch maar niet. 

8 Heeft u nog eventuele andere 
vragen en/of opmerkingen? 

9x 5x + Medewerkers doen goed hun best, mw.   
   heeft niets te klagen. 
   Mw. eet liever ’s avonds haar warme eten.     
   dat is ze gewend.  
-  Meneer werd niet goed geïnformeerd door    
   de medewerker van de afdeling over wat hij    
   zelf moest halen o.a. luiers. Waardoor    
   meneer de verkeerde maat had gekocht.  
   Dhr. wilde een deken ivm koude maar die    
   waren er niet (door de bezuiniging zeiden  
   ze). 
   Het wassen van dhr. lukt de   
   zorgmedewerkers niet (aldus echtgenote).    
   Zodoende heeft dhr. zich een week niet    
   gewassen. Op de vorige afd. had mw. vertelt   
   hoe met hem om te gaan. Mw. vond het erg   
   dat de afdelingen elkaar niet doorgeven   
   bijverhuizingen.  
   Dhr. weet niet wie verantwoordelijk is op de    
   afdeling. Bij vragen wordt hij van de een naar   
   de ander gestuurd. 
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   Matras ligt niet lekker. Lamp is te scherp.  
   Graag een zonnenscherm plaatsen, dhr.  
   heeft erg last van het buitenlicht.  
   Denkt u dat iemand hierop gaat reageren?    
   (wij niet). Moeten we de pers hierover   
   waarschuwen?  
   Tv staan vaak aan op RTL 4 terwijl de    
   bewoners er niet naar kijken. 
   Mw is claustrofobisch en voelt zich    
   opgesloten. Mw. werd niet geïnformeerd dat    
   de deuren om 22.00 uur dicht gaan. Vindt    
   het tagsysteem niet goed. 

9 Welk cijfer geeft u Het Zamenl   Min: 2 
Max: 9 
Gem: 7,5 

10 Welk cijfer geeft u de 
medewerkers? 

  Min: 7 
Max: 9 
Gem: 8 

 
Ten opzichte van 2017 (HE:12 en HZ:5) zijn er in 2018 meer formulieren ingevuld (HE: 29 en 
HZ: 21). Er zijn in 2018 twee  medewerkers  aangesteld die de cliënten hierbij hebben 
geholpen wat resulteerde in een totaal van 50 ingevulde evaluatieformulieren. De 
betrouwbaarheid en de representativiteit van de scores is hiermee verhoogd. 

 De trend is positief.  
Er zal met name aandacht moeten worden besteed aan de maaltijden (is reeds ingezet) en 
voor Huize Eykenburg is de gastvrijheid een aandachtspunt.  

 
2.    Net Promotor Score (NPS) 20183  
De Net Promotor Score is een managementtool die gebruikt kan worden om de    
klantloyaliteit te meten. De score kan variëren tussen de -100 en de +100. Een NPS die boven  
de nul uitkomt wordt als goed gezien, een score boven de 50 als excellent.  
De net promoter score kan worden berekend door de cliënt één vraag voor te leggen: Hoe  
waarschijnlijk is het dat u ons zult aanbevelen aan een vriend of collega of familie? Om  
antwoord te geven kan de respondent een score van 0 t/m 10 invullen. 
0 = zeer waarschijnlijk niet , 10 = zeer waarschijnlijk wel  
 
De scores worden verdeeld in drie groepen: 
1. Promoters: respondenten die een score 9 of 10 hebben gegeven. 
2. Neutrals: respondenten die een score 7 of 8 hebben gegeven. 
3. Critici: respondenten die een score 0 t/m 6 hebben gegeven. 

          De score wordt als volgt berekend: NPS = % promoters - % critici. 

 Van de ondervraagden heeft 9% een zes of lager gegeven. 58%  geeft een zeven of een acht 
en 33% een negen of een tien. 91% van de ondervraagden waardeert Stichting Eykenburg 
met een ruime voldoende tot zeer goed. 

 

                                                           
3 Hoewel de net promoter score door veel bedrijven/organisaties  gebruikt wordt, is er vanuit  

   wetenschappelijke hoek kritiek op de methode: 
1. NPS voegt niets toe in vergelijking met andere meetmethoden van klantloyaliteit  
2. NPS gebruikt een schaal met lage predictieve validiteit (voorspellende waarde) 
3. Minder nauwkeurig dan een samenstelling van vragen  
4. Voorspelt niet hoe loyaal cliënten zich zullen gedragen  
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NPS 20184 
Stichting Eykenburg IMZ  : +25  
 
Ten opzichte van de NPS 2017 (score was -17) is dit een significante verbetering. 
 
NPS 2018 
Stichting Eykenburg EMZ  : +38  
 
Ten opzichte van de NPS 2017 (score was -56) is dit eveneens een significante verbetering. 
  

   
 
 
 
 
 

 
Figuur 9 Cijferoverzicht van alle geraadpleegde cliënten 

  
Naast de intra- en extramurale zorg zijn ook de cliënten van de dagverzorging, het 
ontmoetingscentrum, het casemanagement en de cliënten die hulp bij het huishouden 
ontvangen van Stichting Eykenburg  gevraagd naar hun mening over de zorg en 
dienstverlening. De vragen waren nagenoeg gelijk aan de vragen die aan de intra- en 
extramurale cliënten werden gesteld. De cliënten zijn allen per brief benaderd door  het 
onderzoeksbureau Facit. Reden hiervan is de eis van de gemeente dat het onderzoek door 
een onafhankelijke partij wordt uitgevoerd. Ook hier is de reguliere (Amerikaanse) NPS 
meetwijze aangehouden.    
 
Dagverzorging (7 cliënten hebben de vragen beantwoord) 
NPS 2018    : +57 
 

 Ontmoetingscentrum (3 cliënten hebben de vragen beantwoord) 
 NPS 2018    : +67 
 
Casemanagement dementie (12 cliënten hebben de vragen beantwoord) 
NPS 2018    : -8 
 
Hulp bij huishouden (112 cliënten hebben de vragen beantwoord) 
NPS 2018    : +24 
 
Stichting Eykenburg totaal 
NPS 2018    : +24 

 
 
 
 
 

                                                           
4
 In 2017 is onze NPS berekend o.b.v. promotors met score 9 en 10 (de Amerikaanse meetwijze) Hoewel de 

Europese meetwijze (NPS-EU waarin promotors 8,9 en10)) hogere resultaten geeft, blijven we de originele NPS 
score gebruiken om in 2018 een realistische trend weer te geven ten opzichte van 2017. 

Cijferoverzicht  van alle geraadpleegde cliënten  

 Extramuraal Intramuraal 

Laagste cijfer 6 1 

Hoogste cijfer 10 10 

Meest gegeven cijfer 8 8 

Gemiddeld cijfer 7,9 7,8 
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3.    Cliëntraadpleging  
Facit, een landelijk werkend bureau voor Onderzoek, Advies en Training, is in opdracht van 
Stichting Eykenburg in het vierde kwartaal van 2018 gestart met een 
cliëntwaarderingsonderzoek. Zowel de cliënten zelf (intramuraal en extramuraal) als de 
contactpersonen van de PG-bewoners zijn bevraagd. 
In navolging op het voornemen in 2017 om het vergaren van gerichte (verbeter)informatie 
vanuit de cliënt te verbeteren, heeft Stichting Eykenburg haar onderzoeksmethoden 
doorontwikkeld. Er is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld die gebaseerd is op het voeren van 
de dialoog met de cliënt en/of diens naasten. 
De cliëntenraad en de medewerkers zijn voorafgaand aan de start van de raadpleging 
geïnformeerd over het doel van de raadpleging en de wijze waarop deze zou gaan 
plaatsvinden. De vragenlijst is ingevuld door in totaal 208 cliënten. 
 
De vragenlijst bestaat uit 2 gesloten vragen en 4 open vragen: 
1. Wat gaat er goed aan de zorg- en dienstverlening die u bij ons krijgt? Noem drie dingen. 
2. Hoe tevreden bent u met de zorg- en dienstverlening die u bij ons krijgt? Kunt u daar een 

cijfer voor geven? 
3. Waarmee kunnen we u nog (beter) van dienst zijn? Waar kunnen we u blij mee maken?  
4. Hebben we goede afspraken met u gemaakt over de zorgdoelen/de zorg- en 

dienstverlening die u bij ons krijgt? 
5. Komen we deze afspraken ook goed na? 
6. Kunt u op een schaal van 0 tot en met 10 aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u ons 

aan zult bevelen? Een 10 betekent dan dat u dat zeker zult doen en een 0 betekent dat u 
dat zeker niet zult doen. 

7. Wat moeten wij doen om volgende keer een 9 of een 10 te krijgen? 
 
Een groot deel van de verbetermaatregelen voortkomend uit de resultaten van dit 
onderzoek zijn reeds opgenomen in de verbeterparagraaf van het Strategisch Kwaliteitsplan 
2019. Eventuele aanvullende maatregelen zullen, na vaststelling van haalbaarheid en 
prioritering, toegevoegd worden aan het verbeterregister. 

 
          4. Score op Zorgkaart Nederland 

 Dit is het gemiddelde cijfer per jaar en het totaal aantal waarderingen dat Stichting         
 Eykenburg als zorgaanbieder kreeg. Indien er een jaar ontbreekt, dan zijn er in dat jaar     

               geen waarderingen geplaatst. 
 
 

 Huize Het Zamen Huize Eykenburg Thuis Zorg Stichting 
Eykenburg 

 Aantal 
waarde-
ringen 

Score Aantal 
waarde-
ringen 

Score Aantal 
waarde-
ringen 

Score Aantal 
waarde-
ringen 

Score 

2015 3 5,2 8 7,3 nvt nvt 11 6,7 

2016 27 7,2 24 7,2 5 7,4 56 7,2 

2017 10 8,9 4 6,8 2 8,9 16 8,4 

2018 36 7,4 43 7,4 3 8,7 164 7,5 

2018 
aanbevelings-
score 

78% 83% Te weinig 
waarderingen 

81% 

Figuur 10 score Zorgkaart Nederland 

De totaalscore op Zorgkaart Nederland laat voor 2018 een daling zien van de waardering 
voor Stichting Eykenburg ten opzichte van het voorgaande jaar. Echter, het aantal 
waarderingen is in 2018 vertienvoudigd. De trend over de afgelopen 4 jaar toont aan dat de 
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waardering voor de organisatie gestaag stijgt en dat derhalve de betrouwbaarheid van de 
metingen is verhoogd.  
 
Klachten 
Quasir is onze externe klachtenbemiddelaar/vertrouwenspersoon voor cliënten. Bij hen 
komen cliënten uiteindelijk terecht als zij er intern niet uitkomen en de klachtenregeling op 
onze website volgen. In 2018 zijn alle klachten intern opgelost en zijn er geen procedures 
opgestart bij Quasir. 
 

III Leren en werken aan kwaliteit  
 
 1. Het kwaliteitsplan inclusief verbeterparagraaf 
 Stichting Eykenburg heeft zich ingespannen om conform de richtlijnen van het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg het Kwaliteitsplan op te stellen dat tevens recht doet aan 
de eigenheid van de organisatie.  
Gedurende 2017 heeft Stichting Eykenburg het Strategisch Kwaliteitsplan 2018 opgesteld. 
Dit betekent dat de daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen in 2017 zijn opgestart en 
doorlopen in 2018. Deze maatregelen zijn beschreven in de verbeterparagraaf van het 
Strategisch Kwaliteitsplan 2018. Vervolgens zijn deze maatregelen weer doorvertaald naar 
de verschillende organisatie onderdelen en daar opgenomen in de jaarplannen waardoor het 
Kwaliteitsplan onderdeel is van de begrotings- en jaarplancyclus. 
 
Op de jaarlijkse beleidsdag op 27 september 2018 zijn de resultaten van de 
verbetermaatregelen in 2017- 2018 besproken evenals de focus voor die in 2019. De 
deelnemers aan de beleidsdag zijn de bestuurder, de managers, hoofd PO&O, de 
teamleiders en de adviseurs Beleid en Kwaliteit.  
De resultaatgebieden voor de jaarplannen van de zorgteams zijn in samenspraak met de 
manager en de teamleiders geïnventariseerd. Omdat de teams zich in verschillende stadia 
van ontwikkeling bevinden zijn de jaarplannen op teamniveau opgesteld waardoor de 
resultaatgebieden per team kunnen verschillen.  
Echter, één resultaatgebied komt organisatiebreed in ieder jaarplan terug: 
persoonsgericht(e) werken (zorg). Dit is het centrale hoofdthema voor 2019. 
Begin februari 2019 is een tweede beleidsdag ingepland om de teamleiders in de 
gelegenheid te stellen hun jaarplannen plenair te presenteren. Het doel hiervan is om elkaar 
inzicht te geven en waar wenselijk samenwerking en/of afstemming te bewerkstelligen. 
 
De thema’s van de jaarplannen  waar in 2018 hard en met goed resultaat aan is gewerkt 
blijven in de verschillende jaarplannen voor 2019 doorlopen, te weten: 
 
 Methodisch werken 
 Zorgleefplan 
 Veiligheid 
 Cliëntgericht werken(is geworden:persoonsgericht werken) 
 Cultuur en bejegening 

 
Het Zorgkantoor heeft Stichting Eykenburg gecomplimenteerd met het Strategisch 
Kwaliteitsplan 2018. Er was met name waardering voor het volgen van het format met een 
positief effect op de leesbaarheid, de praktische invulling van de plannen en inhoudelijke 
relevantie toegespitst op de actuele situatie van de organisatie. 
Het Strategisch Kwaliteitsplan 2019 is voor 31 december 2018 met instemming van de 
cliëntenraad en de ondernemingsraad  vastgesteld. 
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Het Strategisch Kwaliteitsplan 2019 is voor feedback voorgelegd aan drie collega-
organisaties: HWW, Cardia en Respect. 
 
Voornaamste feedback HWW: 
Wat een uitgebreid en leesbaar stuk. Duidelijke taal, mooie plannen, doorspekt met visie op 
zorg. Mooi en inspirerend!  
Laag verzuim! Complimenten! 
Gaarne meer toelichting op hoe de extra middelen worden ingezet? 
Werkwijze van de wet Zorg en Dwang duidelijker benoemen? 
Hoe verhoudt de diverse inzet van Medewerkers Algemene Ondersteuning zich tot het aantal 
van 60. Is dit voldoende? 
 
Voornaamste feedback Cardia:  
Met plezier heb ik het kwaliteitsplan van Eykenburg gelezen. 
Het is een uitgebreid plan en de integraliteit van het plan (over verschillende producten van 
de intra en extramurale zorg, maar ook over verschillende domeinen (zoals ICT en financiën) 
kan ik waarderen. Het plan beschrijft een gezonde organisatie met ambities.  
Leuk om te lezen dat Cardia ook genoemd wordt in het plan.  
Overwegingen: 
Plan op de extramurale zorg doorontwikkelen. 
Fte’s vermelden in plaats van aantallen medewerkers, beschrijving van de functionarissen 
binnen de behandeldienst. Waar is de organisatie sterk in? Risico’s in personeelsbezetting? 
Nog meer risico’s en doorontwikkelopgaven benoemen bij de uitwerking van het 
kwaliteitskader. 
De oordelen van de cliënt/mantelzorger over de dienstverlening benoemen. 
Meer toelichting op de besteding van het kwaliteitsbudget. 

  
Feedback van Respect is ten tijde van het schrijven van dit verslag nog niet beschikbaar.. 
 

 2. Het kwaliteitsverslag 
Het kwaliteitsverslag is een openbaar document. Voor 1 juli wordt het gepubliceerd op de 
website van Stichting Eykenburg.  
Het webadres (https://eykenburg.nl/over-ons/kwaliteit-met-zorg)) waarop het verslag is te 

vinden, wordt voor 1 juli aan het Zorginstituut aangeleverd. Dit aanleveren geschiedt samen 

met de aanlevering van de kwaliteitsindicatoren over 2018. De gegevens worden bij het 

Zorginstituut opgenomen in de Openbare Database (ODB), zodat ze landelijk vindbaar zijn. 

Het kwaliteitskader stelt dat alles uit het kwaliteitsverslag openbaar gemaakt wordt, 

‘behoudens onderdelen die de belangen van cliënten, medewerkers en/of de organisatie 

schaden’.        

Per verslagjaar 2018 is het Kwaliteitsverslag van Stichting Eykenburg een integraal 
document, met zowel het Jaardocument als de Directiebeoordeling, waarmee zowel interne 
en als externe maatschappelijke verantwoording wordt afgelegd. 
 

 3. Het samen leren, waaronder deel uitmaken van een lerend netwerk. 
 In 2018 heeft Stichting Eykenburg een nieuwe missie en visie beschreven die beter past bij 
de ambitie en het profiel van de organisatie. In vervolg daarop heeft zij een aanvang 
gemaakt om haar visie op een lerende organisatie meer handen en voeten te geven. 
Drie belangrijke kenmerken van Stichting Eykenburg als lerende organisatie: 

https://eykenburg.nl/over-ons/kwaliteit-met-zorg
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 De organisatie/medewerkers bevind(t)en zich in een continu proces van leren en 
ontwikkelen. De input voor onze (verbeter)activiteiten komt niet alleen voort uit 
(nieuwe) wet- en regelgeving, maar vooral van onze stakeholders waarvan de 
belangrijkste onze cliënten en de medewerkers zijn. Middels het voeren van de dialoog, 
tevredenheidonderzoeken, audits, intervisie, reflectie, feedback, casuïstiekbesprekingen, 
etc. bepalen we of we voldoen aan de verwachtingen en wat er eventueel nodig is om te 
dat bewerkstelligen of te verbeteren. 

 De organisatie participeert in een lerend netwerk. Samen leren en verbeteren doen we 
niet alleen binnen de organisatie, maar zeker ook met onze samenwerkingspartners. 
Gezamenlijke projecten alsook nationale, regionale en gemeentelijke samenwerkings- en 
overlegvormen geven aanleiding voor andere of nieuwe inzichten of versterken onze 
eigen kijk op verschillende zaken. 

 De organisatiestructuur is/wordt aangepast aan de manier van werken, borgen en 
sturing geven die past bij persoonsgericht werken. 

 
Een uiteenzetting van ons lerend netwerk is terug te vinden in hoofdstuk 4, Leren en werken 
aan kwaliteit, op pagina 13. 
 
Audits 2018  
Extern:  
 Stichting Eykenburg beschikt al geruime tijd over het keurmerk van HKZ (Harmonisatie 

Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) dat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in 
zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk laat de 
organisatie zien dat zij serieus werk maakt van kwaliteit van zorg en dat ze voldoet aan 
de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante 
stakeholders. In 2018 heeft zij de transitie gemaakt naar het certificeringschema van 
2018. 

 De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op 31 oktober 2017 Stichting 
Eykenburg een inspectiebezoek gebracht. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de 
organisatie een resultaatverslag aan de inspectie aangeboden. Na de beoordeling van 
een addendum op dit resultaatverslag is het inspectiebezoek op 10 juli 2018 afgesloten. 

  In januari 2018 heeft Stichting Eykenburg het auditrapport ontvangen waarmee  zij haar 
Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling met 3 sterren heeft weten te behouden. Deze 
vermelding is terug te vinden op de website van Innovatiekring Dementie (Idé), 
www.innovatiekringdementie.nl.  

 Jaarlijks ondersteunt een extern bureau voor Onderzoek, Advies en Training (Facit) 
Stichting Eykenburg bij de uitvoering en analyse van een cliënttevredenheidsonderzoek.    
In hoofdstuk II Cliëntoordelen wordt hier nader op ingegaan. 

 Facit ondersteunt tevens bij de uitvoering en analysen van het 
medewerkertevredenheidsonderzoek. 

 Gedurende 2018 zijn een aantal Cliëntraadpleging maaltijden uitgevoerd. 
 Eind 2017 is een HACCP (Hazard Analysis ans Critical Control Points) audit uitgevoerd in 

het kader van infectiepreventie. Begin 2019 staan 2 audits gepland ter controle op de 
uitwerking van de verbeterplannen. 
 

 
Intern: 
 Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of het hygiëne protocol in voldoende mate 

wordt gevolgd. 
 Steekproefsgewijs is in 2018 3x de tevredenheid betreft de maaltijden onderzocht. De 

uitkomsten geven aanleiding voor verbetering. De cliëntenraad (CR) ziet ook 

http://www.innovatiekringdementie.nl/
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mogelijkheden voor de wijze waarop ge-audit wordt. De CR zal hierover input gaan 
geven. 

 De cliëntdossiers/Zorgleefplannen worden ten minste 2 maal per maand bekeken op 

volledigheid en juiste invulling. Rapportjes worden aan de afdelingen verstuurd. De 

trend is positief. De medewerkers kennen de procedure. Daarnaast is er in 2018 een 

grote verbeterslag gemaakt voor wat betreft de formulieren. Deze zijn persoonsgericht 

ingestoken. Begin 2019 zal worden gestart met een training om de implementatie 

hiervan methodisch op te pakken en uniformiteit in werken te bewerkstelligen. 

 Voor de accountants wordt per kwartaal een steekproef gedaan op de kwaliteit en 

aanwezigheid van de dossiers (IMZ en EMZ). Ook wordt er gekeken of de zorgplannen 

samen met de cliënten zijn opgesteld en of ze zijn getekend.  
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C Financiële paragraaf 
 

 
Stichting Eykenburg heeft in 2018 een totale omzet behaald van € 24.535.238.-. Deze omzet is ruim 
15% hoger dan de omzet in 2017 (€ 21.294.450,-). Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt 
door een hogere productie, hogere tarieven in de WLZ en de loonkostensubsidies die ontvangen zijn 
in het kader van het STiP project (Sociaal Traject in Perspectief), een project waarbij mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van loonkostensubsidies aan het werk kunnen bij 
Haagse werkgevers.  
 
Het jaar 2018 is met een financieel goed resultaat afgesloten. Het resultaat komt uit op € 951.662,- 
positief, bij een begroting die uitging van € 389.000,-. positief. Belangrijke oorzaken voor dit goede 
resultaat zijn de uitbesteding van de (exploitatie van de) restaurants aan Apetito, een hogere 
productie en een hogere opbrengst bij extramurale huishouding door een wijziging in de bekostiging 
(van urensystematiek naar arrangementsfinanciering). Het resultaat komt neer op 3.3% van de 
omzet. 
  
Het resultaat heeft een gunstig effect op het eigen vermogen. Dit neemt toe tot € 6.256.406,- per 31 
december 2018.  
 
Beleid  
Maandelijkse worden exploitatiecijfers opgesteld. Daarnaast wordt per kwartaal een uitgebreide 
rapportage opgesteld, waarin naast een analyse van de cijfers ook een eindejaarsprognose gegeven 
wordt en verschillende ratio’s berekend worden die verband houden met de leningvoorwaarden. 
Ook verzuimcijfers, uitnutting van het investeringsbudget en omzetplafonds die afgesproken zijn 
met verschillende zorgverzekeraars worden in deze rapportages opgenomen.  
 
2019  
De begroting voor 2019 is door de Raad van Bestuur vastgesteld en door de Raad van Toezicht 
goedgekeurd met een positief resultaat van € 402.000,-. 
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Tot slot   
 

Alle werkzaamheden van Stichting Eykenburg zijn gericht op en komen voort uit de wensen, 
behoeften en mogelijkheden van de cliënt binnen alle domeinen die voor de cliënt van belang zijn.  
 
Om kwalitatief goede, persoonsgerichte, veilige en verantwoorde zorg te kunnen bieden met de 
juiste ondersteunende randvoorwaarden en middelen bevindt de organisatie zich in een continu 
proces van het werken aan leren en verbeteren. De belangrijkste input voor dit proces komt van de 
cliënt zelf. De cliënt beoordeelt of de inspanningen van de organisatie een optimale bijdrage leveren 
aan de kwaliteit van leven. Een goede interactie tussen de cliënt, de zorgverlener en de organisatie is 
daarom van het grootste belang.  
Het voeren van de dialoog heeft gedurende 2018 een meer prominente rol binnen de organisatie 
gekregen. Essentiële informatie, op basis waarvan verbeteracties en maatregelen genomen worden 
die het persoonsgerichte zorg- en behandelproces verder kunnen verbeteren, kan in het goede 
gesprek beter voor het voetlicht gebracht worden. Het bevordert tevens de (vertrouwens)relatie 
tussen de (zorg)medewerker en de cliënt of diens naasten.  
 
Zowel de NPS score als interne cliëntevaluaties, als het cliënttevredenheidsonderzoek en Zorgkaart 
Nederland laten een stijging van de waardering voor onze zorg- en dienstverlening voor onze 
cliënten zien. Ook de medewerkertevredenheidswaardering valt in 2018 hoger uit ten opzichte van 
2017. De trends zijn positief en zeer bemoedigend. 
 
Met de ingezette persoonsgerichte koers verwachten we steeds meer betekenis te kunnen geven 
aan onze vier kernwaarden vrijheid, wederkerigheid, waardevol en vakkundig waarmee we onze 
missie willen vervullen: 
 

Onze cliënten en onze medewerkers beleven elke dag als waardevol en betekenisvol.  
 


