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Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 

 
Inleiding  
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het register van het 
Zorginstituut Nederland (ZINL) en per direct in werking getreden. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg en het biedt 
opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend 
vermogen te versterken. Het vormt tevens het kader voor extern toezicht en voor inkoop en 
contracteren van zorg.  
In het Kwaliteitskader wordt aangegeven aan welke opdrachten per 1 juli 2017 moet zijn voldaan.  

Doelgroepen 

 Diagnostiek- en Observatievoorzieningen op het gebied van Psychogeriatrische problematiek. Dit is 
vormgegeven in het Diagnostisch Centrum Het Zamen.  

 Kort Durende Opname/Eerstelijns verblijf (als follow-up ziekenhuisopname en als extra mogelijkheid 
voor huisartsen om kortdurend en snel cliënten te plaatsen). 

 Dementiezorg in ketenverband. 

 Palliatieve zorg in ketenverband, onder meer vormgegeven in een hospice.  

 Verpleeghuiszorg PG en Somatiek (ZZP 5 - ZZP 9). 

 Verzorgingshuiszorg (ZZP  4). 

 Echtparenopname.  
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Type zorgverlening, ZZP-verdeling, omzet per doelgroep 
 

specificatie aantal clienten omzet/jaar 

Diagnostiek en Verzorgingshuiszorg 

  ZZP 2 exclusief behandeling 2  €         77.864,49  

ZZP 3 exclusief behandeling 9  €       427.787,24  

ZZP 4 exclusief behandeling 35  €    1.772.578,26  

ZZP 4 inclusief behandeling 5  €       278.834,79  

totaal 46  €    2.557.064,78  

Verpleeghuiszorg PG en Somatiek   

ZZP 5 exclusief behandeling 4  €       291.397,68  

ZZP 6 exclusief behandeling 3  €       205.844,06  

ZZP 5 inclusief behandeling 74  €    5.623.695,36  

ZZP 6 inclusief behandeling 40  €    3.101.209,60  

ZZP 7 inclusief behandeling 10  €       835.007,82  

ZZP 8 inclusief behandeling 1  €       101.970,05  

ZZP 9b inclusief behandeling 3  €       271.009,60  

kortdurende opname inclusief palliatieve zorg 12  €       846.000,00  

echtparenopname 20  €       886.950,00  

 totaal cliënten en omzet 218  €  14.720.148,95  
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Personeelssamenstelling1 

Functienaam Aantal FTE 

Verpleegkundige /  woonzorgbegeleider niv. 4/5 
Waarvan 21 niv. 4 en 8 niv. 5 

29 18.2 

Verzorgende niv. 3 / woonzorgbegeleider niv. 3 
Incl. EVV 

79 51 

Helpende plus / woonzorgbegeleider niv. 2 + 4 3.5 

Helpende Zorg & Welzijn / woonzorgbeleider niv. 2 90 36.6 

Zorghulp/ woonzorgbegeleider niv. 1 5 3.2 

Medewerker domotica (monitordienst) 12 5.5 

Leerlingen  
Waaronder 3 leerlingen niv. 4 
2 niv. 3 en 1 niv. 5 

6 5.33 

Psychosociale begeleiding 4 2.44 

Casemanager dementie 2 1.67 

Activiteitenbegeleiding 4 3.44 

Behandeldienst 
Waaronder 1 pedicure 

1 0.44 

Facilitair 
(intramurale huishouding, technische dienst, 
restaurant, keuken) 

50 28.5 

Administratieve functies 
(rooster/planning, cliëntadministratie, financiële 
administratie, kwaliteit & Beleid, 
bestuurssecretariaat, P&O) 

25 19.8 

Extramurale huishouding 140 84.8 

Onbetaalde professionals 152  

Management 3 3.0 

 606  

 
De benodigde personeelssamenstelling wordt steeds vormgegeven op basis van de zorgzwaarte van 
cliënten, de gewenste 24/7-aanwezigheid van een verpleegkundige en onze eigen kwaliteitseisen.  

Instroom/uitstroom: over 2016 was de instroom 30% en de uitstroom 24%.  

Verzuim 2016  
 

Verzuimpercentage 2016 5,33 

Meldingsfrequentie 2016 0,13 
 

   

   

  

                                                           
1
 Peildatum 1-6-2017 
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Ratio personele kosten/opbrengsten  
 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning € 18.241.091  

Personeelskosten inclusief PNIL € 14.720.148 

Ratio 80,7 %  

 
Om het stijgende tekort aan gediplomeerde medewerkers niveau 3 en 4 tegen te gaan is er dit jaar 
bewust ruimte gecreëerd voor circa 25-30 stagiaires, met name van zorgopleidingen niveau 3 en 4, 
zodat zij kennis kunnen maken met het werken in een verpleeghuis en hen mogelijk geïnteresseerd te 
krijgen om na de opleiding bij Stichting Eykenburg te komen/blijven werken.  
 
Ook leidt Stichting Eykenburg haar eigen medewerkers op voor diverse functies binnen de organisatie. 
Dit zijn o.a. opleiding verzorgende-IG of verpleegkundige voor helpenden Zorg en Welzijn, de opleiding 
sociaal pedagogische hulpverlener of gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie. 
 

Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning 

Het voorlopig zorgleefplan wordt binnen 24 uur samen met de cliënt opgesteld, waarin zaken als 
medicatie, dieet en de primaire hulpvraag van de cliënt worden vastgelegd. Tevens wordt met de 1e 
contactpersoon afgesproken hoe te handelen in geval van een calamiteit. Daarnaast wordt gedurende 
de eerste zes weken de levensgeschiedenis van de cliënt in het zorgdossier vastgelegd. Dit is van groot 
belang om aan te kunnen sluiten op het leven van de cliënt van vóór het verpleeghuis. Dit alles wordt 
door een contactverzorgende van tenminste niveau 3 (IG) uitgevoerd, in nauw contact met de cliënt of 
diens contactpersoon, waarbij de transfermedewerkers de eerste14 dagen ondersteunen bij vragen 
over het wonen en de (recreatieve) mogelijkheden binnen de instelling.  

Het definitieve zorgleefplan, gebaseerd op de vier levensdomeinen, opgesteld vanuit de wens van de 
cliënt is binnen 6 weken klaar. De cliënt ondertekent bij akkoord de afspraken. De cliënt en de 1e 
contactpersoon (als de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven)  kunnen meelezen in het digitale 
dossier via een beveiligd portaal.  

De behandeldienst heeft uiteraard ook een belangrijke rol in de opnameperiode van de cliënt. De arts 
stelt samen met de cliënt een medisch plan op om hem zodoende te ondersteunen, passend bij zijn of 
haar gezondheidstoestand, waarbij het wonen en welbevinden voorop staat.  
 
 
Veiligheid 

Medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen en 
preventie van acute ziekenhuisopnamen zijn binnen Stichting Eykenburg geborgd in diverse commissies, 
zoals de MIC-commissie, BOPZ-commissie en de Geneesmiddelencommissie. Tevens heeft Stichting 
Eykenburg een onafhankelijke incidentencommissie. 

De indicatoren basisveiligheid over 2016 zijn tijdig aangeleverd bij de Openbare Database van het 
Zorginstituut.  
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Gebruik van domotica  

De technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica en telemonitoring zijn van zeer 
recente datum en worden permanent onderhouden. Op het terrein van Telemonitoring, is er voor beide 
locaties de zogeheten monitordienst. Daar worden alle bellen en telefoontjes opgevangen door 
medewerkers die via beeldschermen de veiligheid in de openbare ruimtes continue volgen. Domotica 
kan bij alle cliënten worden ingezet wanneer dit noodzakelijk is.  
 
 
Netwerkrelaties 

Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten zijn er met de Haga ziekenhuizen, Parnassia 
GGZ instelling, Bohemenwijkapothekers en de behandeldienst van Novicare. Samen zorgen we ervoor 
dat de cliënt op de juiste wijze en op de juiste plaats wordt behandeld en verzorgt.  

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. Daarnaast participeert Stichting 
Eykenburg actief in werkgeversorganisatie ZorgZijnWerkt. Met elkaar vormen we een lerend netwerk, 
door samen te leren en te verbeteren, door kennisuitwisseling met collega organisaties.    
 
 
Gebruik van informatie 

Stichting Eykenburg dient in het kader van onderlinge landelijke vergelijkbaarheid per locatie minimaal 
één keer per jaar informatie over de Net Promotor Score (NPS) aan te leveren. Bronnen hiervoor zijn de 
tevredenheidsonderzoeken van Zorgkaart Nederland (www.zorgkaartnederland.nl) en Facit.  


