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TEN GELEIDE
Voor u ligt het Kwaliteitsjaarverslag 2018 van het Bartholomeus Gasthuis. Dit verslag is opgezet volgens de eisen van
het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017’ en de rapportageverplichtingen zoals deze vanuit de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Governancecode Zorg 2017 worden gevraagd.
Het verslag heeft een brede focus om recht te doen aan de vele zorg- en dienstverleningsvormen in het gasthuis,
waaronder het verpleeghuis, het woon-zorgcentrum en het Huis in de Wijk. Ook krijgt het historisch karakter van het
Bartholomeus Gasthuis, met het bijbehorende erfgoed, aandacht omdat dit onlosmakelijk verbonden is met het
wonen en de sfeer in het gasthuis.
Dit kwaliteitsverslag zal als ‘maatschappelijk jaarverslag’ worden gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl , te
samen met de Jaarrekening 2018, onder de noemer ‘Jaardocument Bartholomeus Gasthuis 2018’.
In dit verslag zult u lezen dat het verlenen van ouderenzorg een vak is. Maar meer nog dan dat overstijgt het een vak.
Het gaat over het leven. Over oud worden. Over ziekte, gemis, eindigheid, vreugde, liefde, ervaring, de kleine dingen,
de essentie, de dood. Over mens zijn. In dat licht gezien is het maken van een kwaliteitsverslag een lastige opgave.
Want de opsomming van een rijtje acties en resultaten volstaat niet. Woorden vinden voor het woordloze is een
onmogelijke opgave. Vorm geven aan dat waar geen vorm aan te geven is zal altijd vragen blijven oproepen. Het leven
blijft schuren. In al zijn facetten. Gelukkig. Het geeft ons de vrijheid om van mening te verschillen. Om met elkaar te
blijven zoeken naar het volmaakte. Wetend dat in dit leven er slechts beperkte momenten zijn van volmaakt geluk.
Maar dat we er altijd naar blijven streven die te vangen.
Utrecht, 22 mei 2019
Willy van Egdom MBA
Bestuurder
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PROFIEL VAN DE ORGANISATIE
Zorgvisie, kernwaarden en besturingsfilosofie
Het Bartholomeus Gasthuis is gevestigd in een uniek historisch en monumentaal pand in de binnenstad van Utrecht.
Het gasthuis staat voor persoonlijke en kleinschalige welzijnszorg op maat, in een warme, huiselijke sfeer. Aandacht,
gastvrijheid, warmte, respect en professionele welzijnszorg zijn onze leidende principes. In een open cultuur, met
respect voor ieders levensovertuiging, geaardheid of sociaal economische positie, zorgen wij voor een plek om te
ontmoeten, te verblijven, te wonen, verzorgd te worden. Wij werken ‘lean’1, willen klein en wendbaar blijven, zijn
geïntegreerd in de wijk, vermijden – waar mogelijk – managementtaal, ondernemen sociaal en vanuit authenticiteit.



Voor onze zorgvisie zie https://www.youtube.com/watch?v=cSCiaHzMBmg



Voor de doelgroepen en type zorgverlening: zie
https://www.bartholomeusgasthuis.nl/organisatie/kwaliteitsplan



Voor het personeelsbestand en de personeelssamenstelling: zie
https://www.youtube.com/watch?v=1Wgso7ejirQ&feature=youtu.be

1
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Bij ‘lean’ gaat het over ‘slanke en slagvaardige werkprocessen’. Bijvoorbeeld: alle keukenkastjes hetzelfde ingericht zodat
we niet misgrijpen.

Waardering op Zorgkaart Nederland

compliment
“….De liefde voor jullie bewoners, de grote inzet voor jullie
werk, het geweldige respect dat jullie tonen naar de bewoners
toe. En dat met vaak heel veel engelengeduld…de kaart is te
klein om onze waardering te tonen. Bedankt dat ook wij ruim 3
maanden jullie gast mochten zijn” (kaart familie bewoner ).

PERSOONSGERICHTE ZORG EN ONDERSTEUNING
De basis op orde – kwaliteit van leven
Persoonsgerichte zorg vraagt allereerst dat ‘de basis op orde is’. Heldere werkprocessen, kennis en ervaring,
goede personeelsvoorwaarden, juiste personele bezetting, goede hulpmiddelen, etc., zorgen er voor dat onze
medewerkers niet de hele dag aan het ‘brandjes blussen zijn’ of druk zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden.
Het zijn basisvoorwaarden om überhaupt tot maatwerk te kunnen komen.
Iedere medewerker wil graag persoonsgerichte zorg geven. Maatwerk leveren. Iedere medewerker wil dat de
bewoner of gast ‘zich gezien voelt’. Dat bewoners en gasten hun leven kunnen leven zoals zij dat het liefste
willen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Alleen als de basis op orde is en alles soepel loopt is er tijd
voor het gesprek, de echte ontmoeting, maatwerk. Uiteraard lopen in de praktijk van alle dag organisatie van
het werk en persoonsgerichte zorg door elkaar heen. Tijdens het wassen een gesprek voeren is mogelijk. Het
haar zo opmaken dat betrokkene zich waardig voelt kan bijdragen aan kwaliteit van leven. Maar wij weten dat
werkelijk persoonsgerichte zorg meer vraagt. Het vraagt een zodanige inrichting van de organisatie dat het
gesprek structureel gevoerd kan worden en dat de cliënt werkelijk centraal staat. Daarover gaat dit speerpunt.
Projecten 2018
 verbeteren proces rondom het multidisciplinair overleg
 levenskaart
 ‘wie doet wat’
 onrustige bewoners in de nacht
 werken volgens de OMAHA classificatie
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Visie
Zorg geven is een ‘handeling’, zorg ontvangen een ervaring. Ook al is de ‘handeling’ nog zo liefdevol, het is niet zeker
hoe degene die de zorg ontvangt deze waardeert. Zorg verlenen vanuit het perspectief van cliënten vraagt
onophoudelijk dat er gezocht wordt naar aansluiting bij- en afstemming op de zorgontvanger. Steeds opnieuw
aansluiten en afstemmen, aansluiten en afstemmen. Steeds anders, steeds die ene unieke persoon voor wie wij zorgen
en die zorg ontvangt.

Omdat beelden soms zoveel meer
zeggen dan woorden …

Verbeteren proces rond multidisciplinair overleg (MDO)
In 2018 stond het verbeteren van het proces rond het MDO centraal. Zorgteam, welzijnsteam, behandelteam en
familie werkten samen om meer vorm te geven aan de levenskwaliteit van bewoners.
Vanaf eind 2017 wordt een MDO-enquête voor cliënten en/of hun 1e contactpersonen en een scorelijst MDO
voor medewerkers als instrument ingezet om tot een beter overleg – en dus tot een beter op de cliënt
afgestemd zorgleefplan – te komen. Door de enquête en scorelijst komen alle aspecten van wonen, leven en het
welbevinden in het gasthuis aan bod. Tevens werd de levenskaart, het mantelzorgbeleid, het verder trainen van
personeel en de inzet van medewerkers welzijn in de groepswoning verder ingevoerd, zodat ‘de zinvolle dag’
vanuit hun specifieke expertise beter vorm krijgt.
De werkwijze
Voorafgaand aan het MDO vult de 1e contactpersoon van de bewoner de enquête MDO in en het 1e
aanspreekpunt van de bewoner in het zorgteam de scorelijst. Vervolgens ‘matcht’ de zorgmedewerker de
uitkomsten en bekijkt wat negatieve uitkomsten zijn en waar verschillen zijn in uitkomsten. De negatieve scores
en de verschillen in uitkomsten worden onderwerp van gesprek. Daarover vindt eerst een telefonisch
vooroverleg plaats om de visie van de 1e contactpersoon goed te doorzien en eventueel uitzoekwerk voor te
bereiden. Vervolgens vindt het MDO plaats waarbij –naast medische onderwerpen – ruimte is voor
onderwerpen betreffende het leven en wonen van de bewoner die tijdens het telefonisch vooroverleg aan bod
zijn gekomen. Het zorgleefplan en de Levenskaart worden, op grond van het besprokene, zo nodig aangepast.
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Levenskaart
Het ophalen van informatie over iemands levensverhaal geeft de nodige handvatten om de zorg voor de
bewoner persoonsgerichter te maken: rekening houdend met wat iemand fijn of juist niet fijn vindt, vroegere
hobby’s, werk, traumatische ervaringen, etensvoorkeuren, slaaprituelen, etc.
Bij de meeste nieuwe bewoners die in 2018 in het Bartholomeus Gasthuis kwamen wonen, heeft een gesprek
plaatsgevonden over het levensverhaal van de bewoner en is een zogenoemde Levenskaart ingevuld.
In een aantal gevallen vond dit gesprek al plaats voorafgaand van de verhuizing, bij de aankomend bewoner
thuis. In andere gevallen bleek dit niet mogelijk en werd het gesprek enkele weken na de verhuizing gehouden in
het gasthuis. Bij de gesprekken zijn de bewoner, diens 1e contactpersoon (eventueel samen met een ander
familielid), het vaste aanspreekpunt van de zorg voor de bewoner en de geestelijk verzorger aanwezig.
Voor de zittende bewoners is in 2018 een inhaalslag gepleegd doordat de verantwoordelijke zorgmedewerkers
de levenskaart van ‘hun’ bewoners zo ver mogelijk invulden op basis van eerder door de familie aangeleverde
informatie en/of op basis van informatie vanuit het team, dat de bewoner inmiddels zelf al heeft leren kennen.
Bij ontbrekende kennis en/of diepgang van de informatie vanuit de cliënt of het gasthuis is het onderwerp
alsnog besproken in het MDO of is een aparte afspraak gemaakt. Inmiddels is bij (vrijwel) iedereen de
levenskaart compleet.
Naar aanleiding van de opgedane ervaringen vindt momenteel een interne evaluatie plaats.
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Wie doet wat
(Familieleden van) bewoners gaven aan dat de relatie tussen de zorg en het informeel netwerk verbetert als het
netwerk weet wie welke invloed kan uitoefenen in de zorg rondom de cliënt. Rollen van medewerkers bleken
niet altijd duidelijk, familie ziet vaak veel verschillende gezichten en weet niet wie waarop bevraagd of
aangesproken kan worden.
In 2018 werd hierin verbetering aangebracht door:





bij iedere groepswoning een ‘smoelenbord’ te plaatsen;
te gaan werken met naambadges met verschillende kleuren, waardoor duidelijk is of iemand een
medewerker is, een stagiaire of een vrijwilliger;
uitleg toe te voegen over de verschillende rollen van het zorgteam in de bewonersinformatiemap;
de informatie op de website op dit punt te verbeteren.

Aanpak probleem onrustige bewoners in de nacht
Eind 2017 werd geconstateerd dat een aantal onrustige bewoners in de nacht de andere bewoners in de
groepswoning wakker hield.
Om dit probleem op te lossen is in 2018 een combinatie van maatregelen ingezet. Allereerst is in beeld gebracht
over welke bewoners het precies ging. Met de teams, psycholoog, specialist ouderengeneeskunde en in
afstemming met de familie is vervolgens per onrustige bewoner een maatwerkplan gemaakt. Daarbij is onder
andere gekeken naar de optimale bedtijd, inzet van het juiste incontinentiemateriaal om door te kunnen slapen,
het eetpatroon en specifieke persoonlijke factoren die van invloed konden zijn.
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Er werd gebruik gemaakt van oplossingen voor slaapproblemen zoals bijeengebracht door de Innovatiekring
Dementie. Na zorgvuldige afweging werd het aantal algemene rondes van de nachtdienst met één ronde
verminderd, met als gunstig effect dat de goede slapers rustiger konden doorslapen. Daardoor kwam er
weer meer tijd voor het zorgteam beschikbaar om zich specifiek te richten op de onrustige bewoners. Dit
leidde tot meer rust voor iedereen.
Voorts is conform het Kwaliteitsplan in het vierde kwartaal van 2018 een derde nachtdienst aangenomen en
gestart. Dit geeft de medewerkers in de nacht meer ruimte om bewoners die niet kunnen slapen te
begeleiden. De problemen zijn hiermee onder controle.
Werken volgens de Omaha-classificaties
Eind 2017 is overgegaan op het Elektronisch Clientdossier ONS en werd het tevens mogelijk te gaan werken
volgens de Omaha-classificatie. Met dit door VWS gesteunde classificatiesysteem legt de verzorgende de
gezondheidstoestand, acties en metingen voor een cliënt vast. Door onderwerpen op een zelfde manier te
classificeren (in te delen) en dezelfde termen te hanteren wordt de communicatie met elkaar en met de
cliënt vergemakkelijkt. Zorgverzekeraars stellen het gebruik van OMAHA als een van hun inkoopeisen voor
zorg door zorgaanbieders in het kader van de Zvw. Het gasthuis heeft besloten om dit systeem voor alle
cliënten door te voeren, dus ook voor de Wlz-cliënten (voor wie daarvoor gebruik werd gemaakt van een
classificatie in vier levensdomeinen). Dit om verwarring als gevolg van het gebruik van twee classificaties
naast elkaar te voorkomen en te zorgen voor eenheid in terminologie en wijze van indelen van problemen
en acties.
In 2018 werden medewerkers aanvullend getraind om hier (inhoudelijk) goed mee te kunnen werken, toen
bleek dat de eerder verkregen instructie voor sommigen van hen onvoldoende was.
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Zorgeloos
Verzorgd
oud worden
in het hart van
Utrecht

Gevestigd in een monumentaal pand, staat het Bartholomeus Gasthuis
letterlijk én figuurlijk midden in Utrecht. Wij willen voor de bewoners van
onze stad een vertrouwde, veilige plek zijn om zo goed mogelijk ouder te
worden. Dat kan als bewoner van ons huis maar ook als
binnenstadbewoner; veel van onze faciliteiten, zoals de brasserie,
zaalverhuur, winkel, fitness, kapper, pedicure, schoonheidssalon én het
activiteitenprogramma zijn toegankelijk voor iedereen.

WONEN EN WELZIJN
Een integrale welzijn-wonen-zorgketen
Acht jaar geleden opende het Bartholomeus Gasthuis het Huis in de Wijk met diensten en services voor ouderen
in de stad en ons huis. Hiermee speelden wij in op enerzijds de groeiende groep ouderen en anderzijds de
tendens dat ouderen steeds langer zelfstandig willen en ook moeten blijven wonen.
De veranderende maatschappelijke visie en inzichten uit recent onderzoek over ‘goed oud worden’ vragen om
een aanscherping van het concept ‘Huis in de Wijk’. Ook blijkt gaandeweg het Huis in de Wijk soms ‘te schuren’
met de groeiende en veranderende vraag van de doelgroep ‘ouderen’.
In samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en op grond van onze eigen ervaringen is er een
plan gemaakt voor een Huis in de Wijk 2.0, Het Nieuwe Gasthuis genoemd.

Projecten 2018


systematische inventarisatie mogelijkheden tot mantelzorg



pilot respijtzorg met gemeente Utrecht



verdere ontwikkeling welzijnsprogramma in de groepswoningen



uitbreiden training ‘Omgaan met mensen met dementie’ voor vrijwilligers en mantelzorgers



wonen en leven in het woonzorgcentrum



project Het Nieuwe Gasthuis
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Systematische inventarisatie mogelijkheden mantelzorg
Mantelzorg is maatwerk. Hoe mantelzorg in onze zorgpraktijk gestalte krijgt leest u in het interview over
‘persoonsvolgende zorg’ voor het Programma ‘Waardigheid en Trots’ met dhr. Heikens, lid van de cliëntenraad,
de bestuurder en de locatiemanager van het Bartholomeus Gasthuis:
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/een-spontaan-ja-natuurlijk-als-voorbeeld-van-persoonsvolgendezorg/
Doordat het onderwerp mantelzorg onderdeel is van de MDO-enquête die voorafgaand aan elk MDO wordt
afgenomen, komt het onderwerp vaker dan voorheen ter sprake tussen zorgteam en 1e contactpersoon. Er
worden nog niet structureel voor iedere bewoner afspraken gemaakt en in het zorgleefplan opgenomen over
het onderwerp mantelzorg. Dit gebeurt tot nu toe alleen indien er expliciete afspraken over zorgverlening door
mantelzorgers aan de orde zijn.
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Pilot respijtzorg WMO
Door een uniek project dat bekostigd wordt door de gemeente Utrecht is in 2018 logeeropvang gestart
waardoor mantelzorgers even kunnen worden ontlast. De logeeropvang kost de mantelzorger/ betrokkene niets
en er is geen enkele drempel voor aanmelding zoals een verwijzing van de huisarts nodig. Eventuele zorg wordt
vergoed door de zorgverzekeraar met een indicatie ‘wijkverpleging’. De pilot is bedoeld om inzicht te krijgen in
de werkelijke hulpvraag als deze niet gehinderd wordt door de financiële schotten en andere drempels in de
zorgsector. Dit vanuit de constatering dat enerzijds niet iedereen die respijtzorg nodig heeft, deze ook
daadwerkelijk kan krijgen, terwijl er omgekeerd door onbekende redenen tot nu toe weinig gebruik gemaakt
wordt van bestaande plekken. De gemeente benut de evaluatiegegevens uit deze pilot om te bezien hoe de
respijtzorg in de komende jaren op adequate wijze vorm te geven.

Verdere ontwikkeling welzijnsprogramma (onderdeel Plan Zinvolle dag 2018)
De welzijnsactiviteiten in de groepswoningen richtten zich op die bewoners die geen plezier (meer) beleven aan
‘uitgaan’ en voor wie deelname aan het activiteitenaanbod buiten de groep niet langer bijdraagt aan hun
welbevinden.
Aanvankelijk lag het accent bij de ontwikkeling van het welzijnsprogramma in de groepswoningen op het
creëren van optimale omstandigheden om een dagelijkse welzijnsactiviteit in de huiskamer voor elke groep
mogelijk te maken. Het zorgteam had daarvoor een activiteitenmap ter beschikking met bijbehorende
materialen, een planningsvoorstel voor een dagelijkse welzijnsactiviteit op een vast tijdstip op de dag en
regelmatige aanwezigheid van een welzijnsmedewerker ter coaching.
In mei bleek tijdens een eerste evaluatiemoment dat de welzijnsactiviteiten door de zorgteams met wisselende
regelmaat en succes werden uitgevoerd. Soms betrof het onwennigheid bij zorgmedewerkers die zijn opgeleid
in een tijd dat de focus vooral lag op het lichamelijk welzijn van hun cliënten. Soms ook waren er op het bewuste
tijdstip andere werkzaamheden, zoals doktersvisite, werkoverleg of leerlingbegeleiding gepland, waardoor men
er niet aan toekwam of de activiteit verplaatste naar de ochtend. Ook bleek in de praktijk onduidelijk wie de
taak op zich diende te nemen die dag. Bovendien was de activiteit aan het einde van de dagdienst gepland, op
het moment dat er nog van alles afgerond en overgedragen moest worden en het energieniveau van het
zorgteam niet meer ideaal was.
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Na diverse aanpassingen vond in september een nieuw evaluatiemoment plaats. Er bleek sprake van
voortschrijdend inzicht. De oorspronkelijke aanname dat bewoners die niet gebaat zijn bij een activiteit buiten
de groepswoning, automatisch baat zouden hebben bij een kleinschalige groepsactiviteit in de groepswoning,
bleek niet te kloppen.

Het bleek nodig de groep bewoners die niet meer buiten de groepswoning kunnen deelnemen aan activiteiten
onder te verdelen in een groep die wel plezier beleeft aan kleinschalige activiteiten en een groep bewoners die
geen vreugde meer (kunnen) beleven aan de activiteiten. Zij hebben individueel maatwerk nodig.
Ook ontstond het inzicht dat de groep die wel gebaat is bij een kleinschalige groepsactiviteit in de veilige setting
van de groepswoning meestal in een diepere fase van dementie verkeert, waardoor er geen sprake is van een
‘welzijnsactiviteit light’ (die gemakkelijk bij het zorgteam belegd kan worden), maar juist van een activiteit
waarbij (blijvend) welzijnskennis gewenst is. Om die reden werd besloten tot:
 blijvende inzet van expertise en begeleiding van zorgteams door welzijn;
 per bewoner bepalen welke setting en soort activiteit het beste past: buiten de groepswoning, binnen
de groepswoning groepsgewijs of individueel;
 individueel maatwerk voor bewoners voor wie dat gewenst is bepalen en (voor zover formatie
toereikend) toepassen. NB In de zomer was hier concreet al mee gestart, mede mogelijk door de inzet
van een tweetal re-integrerende zorgmedewerkers voor deze activiteiten.
Tijdens het derde evaluatiemoment eind 2018 werd bij de zorgteams een groter bewustzijn met betrekking tot.
het belang van welzijn(sactiviteiten) voor bewoners geconstateerd. De instroom van nieuwe medewerkers gaf
hier mede een impuls aan, net als de ruimere personeelsbezetting op de groepen, mogelijk door inzet van het
landelijk kwaliteitsbudget. In november 2018 was bovendien een extra medewerker Welzijn gestart,
gespecialiseerd in (individueel) maatwerk voor mensen met dementie in de groepswoningen.
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Uitbreiden training ‘Omgaan met mensen met dementie’ voor vrijwilligers en
mantelzorgers
In 2018 werd vier keer de training ‘Omgaan met mensen met dementie’ aangeboden aan vrijwilligers. Daarnaast
werd voor het eerst een soortgelijke training georganiseerd voor mantelzorgers. Naast kennisoverdracht
kwamen vragen en dilemma’s aan bod en werden soms situaties nagespeeld. Deelnemers waardeerden de
cursus met gemiddeld een 8,5. Vrijwilligers waren vooral enthousiast over de aangeboden kennis en praktische
uitwisseling van ‘tips en trics’. De mantelzorgers waardeerden met name de uitwisseling met lotgenoten.
Wonen en leven in het woonzorgcentrum
De afdeling Welzijn ondersteunde bewonersinitiatieven in het woonzorgcentrum die bijdroegen aan het
versterken van eigen regie en participatie, zoals een wekelijkse gezamenlijke lunch, de oprichting van een
‘visuele club’ voor bewoners met visuele beperkingen, het formeren van een kippenclub en het koppelen van
specifieke vaardigheden en interesses van bewoners aan maatjes. Een mooi voorbeeld betreft de bewoonster
die als ex-docente Nederlands een niet -Nederlandse vrijwilligster helpt de taal beter te leren spreken.
‘Het Nieuwe Gasthuis’
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Het Nieuwe Gasthuis gaat antwoord bieden op de veranderende zorgvraag in een individualiserende
maatschappij en een groeiend aantal ouderen dat thuis zal moeten blijven wonen. Het merendeel van de
(oudere) wijkbewoners zal nooit in het gasthuis wonen. Het gasthuis heeft zich vanaf de oprichting niet alleen
gericht op de bewoners van het gasthuis, maar ook op de zelfstandig wonende bewoners in de omringende wijk
(de vroegere ‘huiszittenden'). In 2007 is deze richting opnieuw bekrachtigd met de realisatie van het Huis in de
Wijk. Met Het Nieuwe Gasthuis borduren we voort op deze basale keuze.

De veranderende
maatschappij vraagt om
nieuwe vormen van leven
en zorgen

Doel van Het Nieuwe Gasthuis is een ‘stadsfoyer’ te zijn die
alles biedt voor het zo lang mogelijk plezierig, vitaal en
zelfstandig ouder worden in de binnenstad van Utrecht. De
focus verschuift van ziekte en hulp als het niet langer gaat
naar het zo lang mogelijk (zo) gezond en vitaal (mogelijk)
houden van mensen, rekening houdend met ieders
eigenheid. Voorwaarde hiervoor is een complete welzijnwonen-zorgketen (WWZ-keten) die rekening houdt met ieders
positie op de graduele lijn van ‘zachte’ naar ‘harde’ zorg.

Om bovengenoemde doelstelling te realiseren is een gecombineerde aanpak nodig in ‘orgware’ (organisatie),
‘software’ (programma) en ‘hardware’ (entrees en ruimten). Onder andere:
 moeten verschillende, laagdrempelige (open) entrees aan de ‘randen’ van het gasthuis worden
gerealiseerd met daarachter verschillende ruimten met elk een eigen karakter;
 is inzet nodig van domotica i.v.m. vrijheidsverruiming en veiligheid voor mensen met dementie;
 is een vernieuwende segmentering van de doelgroep gewenst waardoor op maat ondersteund kan
worden bij het ‘goed oud worden’ en
 is per gesegmenteerde doelgroep en per ruimte een programma nodig dat/ behandelingen die
ondersteunen bij ‘goed oud worden’;
 moet een te onthouden programmering worden ontwikkeld die naadloos aansluit bij ‘het ritme van de
stad’;
 dienen ‘sociale alibi’s’ gecreëerd te worden die mensen uitnodigen om überhaupt over de drempel te
stappen van een zorginstelling.
In het Kwaliteitsplan is benoemd dat de realisatie van Het Nieuwe Gasthuis naar verwachting meerdere jaren
vergt.
In 2018 kwam het projectplan Het Nieuwe Gasthuis incl. kosten- en dekkingsplan tot stand, werden
programma’s en programmering in de verschillende ruimten uitgewerkt, werd een programma van eisen
opgesteld voor de (ver)bouw en inrichting per ruimte alsmede een eerste ontwerp en werden
samenwerkingsafspraken gemaakt met partners, waaronder Ikea. Ook werd fondsenwerving in gang gezet en
een plan uitgedacht voor de inzet van zorgtechnologie, zoals dwaaldetectie en draadloos alarmeren. Dit zal in
2019 zijn beslag zal krijgen, net als de daadwerkelijke (ver)bouwing, inrichting en start.
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VEILIGHEID
Een veilige en vertrouwde omgeving
Als de basisbehoeften aan wonen, eten, drinken en kleden zijn vervuld, volgt de behoefte aan veiligheid en zekerheid.
Het Bartholomeus Gasthuis onderkent vele vormen van veiligheid; een veilig gebouw, een veilige omgeving en
inrichting, goede arbeidsomstandigheden, een veilig meldklimaat, veilige zorg en een veilige sfeer en gedrag. Zorgen
dat mensen zich veilig, prettig en vertrouwd voelen is een basisvoorwaarde om sociale contacten aan te kunnen gaan,
zinvol bezig te zijn en het beste van zichzelf te geven.
Projecten




(vooraf niet gepland) brandveiligheid
deelname aan een landelijk project om multi-resistentie voor antibiotica terug te dringen
inbedden landelijke indicatoren basisveiligheid in scorelijsten



verlegging focus van zo min mogelijk inzetten van vrijheid beperkende maatregelen naar vrijheid
verruimende maatregelen (waarbij Het nieuwe Gasthuis van grote betekenis zal zijn)

Brandveiligheid
Bij de jaarlijkse hercertificering van de brandmeldinstallatie kwam – na 5 jaar goedkeuring – aan het licht dat de
bekabeling voor het 30 minuten in standhouden van het alarm na een branduitbraak niet goed is aangelegd door de
toenmalige installateur Imtech. Ondanks dat de brandveiligheid niet in het geding is, werd geëist dat de bekabeling
wordt vernieuwd. Een omvangrijke en kostbare aangelegenheid in een bestaand gebouw.
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Omdat hiervoor alle plafonds open moeten is de kans aangegrepen tevens de communicatietechnologie – zoals
telefonie en verpleegoproep – te vernieuwen en deze uit te breiden met draadloos alarmeren en
dwaaldetectie. Daardoor zijn we beter voorbereid op de wet Zorg & Dwang die in 2020 van kracht wordt en
vrijheidsverruiming geeft aan mensen met dementie. In 2018 is het offertetraject voor de nieuwe systemen
doorlopen. In februari 2019 zal worden gestart met de werkzaamheden.
Deelname landelijk project om multi-resistentie voor antibiotica terug te dringen
Vanuit het Regionale Zorgnetwerk Utrecht kwam een oproep om deel te nemen aan de bestrijding van
antibioticaresistentie. Doel was om te onderzoeken of gediagnostiseerde multiresistente bacteriën gemiddeld
vaker voorkomen in verpleeghuizen dan in de Nederlandse bevolking. Er is nog geen uitslag beschikbaar.

Antibioticaresistentie is een bedreiging voor de volksgezondheid. Nu al sterven naar schatting
jaarlijks 25.000 mensen in Europa aan de gevolgen hiervan. Zonder actief verminderen van
infecties en antibioticagebruik loopt dit aantal verder op. Als antibiotica niet meer werkt
worden bijvoorbeeld operaties op termijn gevaarlijk en worden nu nog eenvoudig te genezen
ziektes weer levensbedreigend.
Lees hier meer over het project https://www.vilans.nl/artikelen/aanpak -antibioticaresistentie verpleeghuizen
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gezondheidsrisico's
8,6

kan met vragen bij zorg terecht
tijdige signalering risico's
vakkundige zorg, eigen regie
zorg conform zorgleefplan

8,4
8,1
8,2

vertrouwen adequate hulp

8,4

juiste medicijnen en moment

8,5

afspraken mantelzorg
respect wens levenseinde

8,2
8,5

Uitkomst MDO enquête eerste contactpersonen 2018, onderdeel gezondheidsrisico’s
Inbedden landelijke indicatoren basisveiligheid in scorelijsten
In 2018 kwam nadere informatie beschikbaar over de verplichte meting van de landelijk vastgestelde
indicatoren basisveiligheid en hoe deze gemeten moesten worden. Gevraagd werd een zgn. puntprevalentie:
een meting in een nader te kiezen meetweek en in te vullen volgens een vast format. Ons oorspronkelijke idee
om de indicatoren en de meting te integreren in de eigen scorelijsten en afnamecyclus daarvan, bleek daarom
niet haalbaar. In december zijn de gevraagde metingen verricht. Het betreft de volgende onderwerpen:


Prevalentie en aanpak decubitus



Advance care planning



Bespreking medicatiefouten in multidisciplinair team



Aanpak medicatiereviews



Vrijheidsverruiming
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Prevalentie en aanpak decubitus: Decubitus kwam in het verslagjaar slechts bij 2 van de 57 in de meting
betrokken cliënten voor (4%). In beide gevallen heeft casuïstiekbespreking plaatsgevonden, waarbij de aard en
locatie van het letsel en de mogelijke oplossingen zijn besproken. Aan de casuïstiekbespreking werd
deelgenomen door de het zorgteam, de specialist ouderengeneeskunde en andere behandelaren, zoals de
ergotherapeut, de fysiotherapeut en de diëtist.
Advance care planning (gezamenlijke afspraken met familie over behandeling rondom levenseinde): Voor alle
bewoners met verpleeghuiszorg zijn één of meer afspraken gemaakt over het te volgen beleid in de behandeling
rond het levenseinde. Voor ruim 90% van de bewoners is eveneens vastgelegd hoe om te gaan met het starten
of stoppen van levensverlengende behandelingen. In driekwart van de gevallen zijn afspraken gemaakt over wel
of geen ziekenhuisopname. In iets minder dan de helft van de gevallen zijn daarnaast andere afspraken gemaakt
en vastgelegd, zoals wel of geen toediening van sondevoeding of palliatief beleid.

Gevaarlijke situaties
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De grootste groep meldingen in 2018 (en t.o.v. 2017 toegenomen) incidenten zijn valincidenten. De toenemende zorgzwaarte
en afspraken met familie om valrisico te accepteren ten gunste van meer vrijheid voor de bewoner spelen hierin beide een rol.



Het aantal medicijnincidenten is t.o.v. 2017 afgenomen.



Het aantal agressie-incidenten - tussen cliënten onderling (18x) en jegens personeel (12 x) - nam toe t.o.v. 2017. Naast de
aandacht voor het oplossen van individuele situaties, staat het onderwerp in 2019 op de agenda van het Zorgberaad voor
nadere analyse, bespreking en afspraken.



Er waren minder meldingen van gevaarlijke situaties dan in 2017.



Medewerkers zijn zich bewust van het belang om te melden. De periodieke bespreking van meldingen in het eigen team draagt
bij aan toename van het risicobewustzijn en nadenken over oplossingen.

Bespreking medicatiefouten in multidisciplinair team: Alle teams bespraken in 2018 minimaal een keer per
kwartaal de medicatiefouten in multidisciplinair verband. Hierbij waren aanwezig: zorgteam, zorgmanager en –
indien relevant - de specialist ouderengeneeskunde.
Aanpak medicatiereviews: Medicatiereviews zijn gekoppeld aan het MDO en vinden derhalve twee maal per jaar
per bewoner plaats. Bij deze reviews zijn aanwezig: zorgmedewerker (VIG), specialist ouderengeneeskunde, 1e
contactpersoon en zorgmanager, soms ook andere disciplines. Bij twijfel/vragen wordt overlegd met de
apotheek. De specialisten ouderengeneeskunde houden jaarlijks een medicatiereview met de apotheker.
Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking: 49% Van de bewoners met verpleeghuiszorg had in 2018 een of
andere vorm van vrijheidsbeperking. Meest voorkomende maatregel betrof elektronisch toezicht (bewegingssensor in kamer). Maandelijks werd geëvalueerd of de vrijheid beperkend(e) middel of maatregel nog nodig is.
Inzet is: zo weinig als mogelijk, waarbij risico’s zorgvuldig worden afgewogen tegen kwaliteit van leven.
Geweld tussen cliënten
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In navolging van de beleidsregel ‘Meldplicht geweld tussen cliënten’ blijkt uit de analyse van agressie-incidenten
tussen cliënten, dat bij de 18 in 2018 gemelde incidenten zes bewoners betrokken waren, waarvan twee met
meer dan vijf incidenten. Het ging steeds om slaan, krabben, knijpen of bijten als losse (impuls)actie , gepleegd
door mobiele bewoners met vergevorderde dementie . Aanleiding was soms een onverwachte gebeurtenis die
een schrikreactie opriep, soms een situatie met nieuwe medewerkers die de bewoners en hun onderlinge
interactie nog niet goed kenden en soms een situatie waarin twee bewoners elkaar ‘niet mogen’. Na een eerste
incident besprak het zorgteam oorzaken en aanpak, overlegde met de arts, de familie en zo nodig de
psycholoog. Eventueel werd een benaderingsplan opgesteld. NB De gehanteerde BreinOmgevingsMethodiek
geeft handvatten voor een juiste dosering van prikkels en dagstructuur.

Vrijheidsverruiming
In 2018 is - in vervolg op de pilot in 2017 - iedere bewoner in de groepswoning 'gescreend' op mogelijkheden tot
vrijheidsverruiming. In de praktijk bleken diverse varianten mogelijk:


de bewoner gaat onder begeleiding van de groepswoning af, met inzet van bijvoorbeeld een vrijwillig
maatje of medewerker, en verblijft vervolgens met of zonder begeleider in de brasserie of tuin;



de bewoner gaat zelfstandig de groepswoning af (beschikt over de code van de deur of vraagt een
medewerker de deur te openen);



de bewoner woont met een BOPZ-indicatie in het woonzorgcentrum. De mogelijkheden tot
vrijheidsverruiming worden in overleg tussen de 1e contactpersoon, zorgteam en arts bepaald,
vastgelegd in het zorgleefplan en regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast.
In totaal werd in 2018 voor 22% van de bewoners van de groepswoningen een vorm van vrijheidsverruiming
afgesproken en toegepast. Dit varieerde van bewoners die zelf de code van de deur van de groepswoning
hadden en bijvoorbeeld zelfstandig naar buiten gingen voor een ommetje of te genieten van de reuring in de
centrale hal tot een bewoner die naar de brasserie werd gebracht om daar zelfstandig te kunnen eten.
NB Bij het gereedkomen van Het Nieuwe Gasthuis in de loop van 2019 en 2020 zullen de mogelijkheden voor
vrijheidsverruiming verder toenemen door de inzet van zorgtechnologie/ domotica als dwaaldetectie en
draadloze spreek-luisterverbindingen en doordat mensen met dementie (of zij nu in het gasthuis of in de
omringende wijk wonen) terecht kunnen in verschillende ruimtes in het huis waar toezicht en/of begeleiding is.
Maatregelen op het vlak van zorgtechnologie/ domotica zijn in 2018 voorbereid en zullen in 2019 hun beslag
krijgen. Hiermee bereiden we ons tevens voor op de aankomende Wet Zorg en Dwang.
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Datum vandaag
16-7-2016
Controleer het zorgdashboard en zoom in als uitkomsten daar aanleiding toe geven
Voeg de gevonden risico's/ de zaken die niet goed scoren in op deze lijst en geef aan welke bron is gebruikt.Geef de ernst aan
Voeg ook uitkomsten toe uit verslagen van het Praethuys, Familiehuys, Inspectiebezoeken IGZ, Externe audits, praktijksignalen, etc
Geef aan in welk risicogebied de actie valt
Calamiteiten die gemeld moeten worden aan IGZ zijn:
Mogelijkheden: de actie valt onder hoog-risico. DIRECT oplossen
INVULLEN!!!
Actie nodig voor zorgberaad: inplannen op onderstaand jaarplan zorgberaad en actie nemen
Thema's: (zie nadere uitleg in Scorelijst Bestuur)

KB
MB
MM

Karin
Mariska
Marineke

JvB
RvL

Jos
Remko

AN (SB)
PN

arts
Novicare
Pschycholoog
Nov.

Strategisch plan Zorgeloos Verzorgd
Op basis van literatuurstudie, marktverkenning, gesprekken en uitkomsten Bartholomeus Gasthuis

1 Scorelijst Basis op orde individ of team

C

Alle Coaches

1 Visie op zorg. Sturen op kwaliteit en veiligheid.
2 Zorgdossier, decubitus, mondzorg, vrijheidsbep.
3 Deskundigheid en inzet personeel

2 Enquête 1e contactpersoon
3 Klachten, complimenten,
4 verbeterideeën
MIC

AvD
CE

Astrid
Christine

SvdB

4 Medicatieveiligheid
5 Vrijheidsbeperking cliënten

5 MIM (zie lijst P&O)
6 Medicatieveiligheid

AvdB
RP

Sanne
Annemarie van
de Berg
Rineke Post

6 Mondzorg
7 Decubituspreventie

7 Hygiëne
8 HACCP groepswoning

8 Hygiene en infectiepreventie
9 Gebruik psychofarmaca
10 Kwal en Veiligheid (hulp)middelen
11 Calamiteiten/Brandveiligheid/ ontruiming

10 Inzet personeel: formatie-bezetting,
11 ziekteverzuim
Deskundigheid personeel: scholing

12 Overig (geen thema kwaliteit van zorg in geding)
13 Gerealiseerd en afgerond

13 Financiele situatie
14 Voortgang jaarplan

9 Beoordeling leveranciers

12 Audits/ Inspectie/ rapportages

Ernst/ risico:
1 = Kan catestrofaal aflopen: overlijden/ ernstig blijvend letsel. direct actie nemen
2 = Kan (op termijn) leiden tot (blijvend) letsel. Oplossen binnen een maand

15 Uitkomst CQ
Nieuwe actie? Kopieer regel 28 en voeg in
16 Uitkomst Medewerkersmonitor
onder regel 28 en vul de actie in op regel 29 17 Overig
ingebracht probleem/ verbetermogelijkheid
d.d.
0
0
0
0
0
1

1

1

16-7-2016
23-7-2016
17-7-2016 Er zit maar 1 bewoner/ 1e CP in de
Cliëntenraad
29-3-2016 Klachtbehandeling (opvolging):
probleem is dat beleid niet bij
iedereen goed bekend lijkt.
29-3-2016 Euthanasiebeleid: we krijgen er
steeds vaker mee te maken in de
praktijk, ervaringen geven aan dat
protocol om aantal zaken in praktijk
soepel te laten kan bijdragen aan
kwaliteit rond dit porces te
verhogen.

3 = Geen letsel tot gevolg. Oplossen binnen 3 maanden
4 = Op jaarplan jaar x+1 plaatsen
zet hier een 1, 2, 3 of 4
concreet doorgevoerde
oplossing/ actie

benodigde actie

1 bij vertrek lid Cliëntenraad toch weer
opneiuw ons best doen of er een
bewoner of 1e CP kan toetreden
17 Bespreking in sept.vergadering

17 1. AvD vragen haar punten op te
schrijven t.b.v. zorgberaad
2. SvdB vragen om met vpk-team
eveneens te inventariseren wat
aandacht/verbetering behoeft
3. nagaan er elders een bruikbaar
protocol is (navraag bij Axion Continu,
VenIJ en kwal.netwerk JvB)
4.Protocol maken en doorspreken met
alle betrokkenen
5. Opnemen in KMS

concreet resultaat

1
2
3

verantgereed
woordelijk

KB/ W E

3 …

…

4 Uitkomst actie: werkbaar protocol
beschikbaar dat gebruik maakt van
eerder opgedane ervaringen en en
actief in gebruik is in voorkomende
situaties.

Proces rond euthanasie
verloopt zo 'zorgeloos'
mogelijk voor cliënt en
familie/ medewerkers weten
wat te doen en stemmen
optimaal af onderling.

1. (MM
vraagt) AvD
2. SvdB
vraagt vpkteam
3. JvB

ONW AAR
ONW AAR
ONW AAR
21-7-2016
22-8-2016
15-10-2016

Acties
die
kunnen
wachten
gaan
naar het
jaarplan
x+1

Bartholomeuskader; beschrijving van de uitgangspunten, werkwijzen en speerpunten
Kwaliteitsplan (jaarlijks) voortvloeiend uit het Bartholomeuskader
In samenspraak met Cliëntenraad, OR, College van Regenten, lerend netwerk

Begroting op basis van doelen, zorginkoop en omzet x-4

27-6-2016

ONW AAR

Extern: jaarlijks in
kwaliteitsverslag

VERBETERPLAN: het 'beraad'

PLAN

Er is een zorg-, welzijns-, horeca- en facilitair beraad
Acties die kunnen wachten gaan naar het jaarplan x+1

Uitvoeren plannen
gedurende jaar

Uitkomsten worden beoordeeld op mate van risico
Ingedeeld in ernstig, matig, gering risico en als

Zorgeloos
Verzorgd oud
worden in het
hart van Utrecht

ACT

actie opgenomen in het 'Beraad'. Op grond van
de ernst van het risico wordt binnen de vastge-

Afleggen verantwoording aan
College van Regenten,

DO

Clientenraad,
OR,

stelde termijn actie genomen.

De meetinstrumenten

Zorgeloos
Verzorgd
ouder
DE TOP: Zorgeloos
Verzorgd
ouder worden:
je worden;
leven voortzetten
zoals jezoals
wilt enje
kunt,
ook
alskunt,
je minder
ziek
wordt kan of ziek wordt
je leven voortzetten
wilt
en
ookkan
alsofje
minder

CQ
Zorgkaart
Enquete Uit&Doe
CQ
Enquete Zorgbemiddeling
Zorgkaart
Enquete
Zorghotel
Enquete Uit&Doe
Praat-erover-kaartje
Enquete
Zorgbemiddeling Enquete
Klachten
en meldingen
Zorghotel
Praat-erover-kaartje
Klachten en
Enquete Zunte
meldingen Enquete Zunte
Zunte
scorelijst bewoner
Zunte scorelijst bewoner Enquete Zalen
Enquete 1e Enquete
CP voor MDOZalen
(GW en WZC)
Enquete 1e CP voor MDO (GW
en WZC)

Levenskaart
KAART Groepswonen
Huyscode
& Huysstijl
Huyscode
Calamiteitenkaarten
Zo zijn
onze
manieren Agenda's
Dagritme
op
Agenda's
In&Doe
- Uit&Doe
de GW KAARTEN
CalamiteitenkaartenLTOP

Financiers

CHECK

ERVAREN KWALITEIT
ERVAREN
KWALITEIT
VAN LEVEN
EN WELBEVINDEN

VAN LEVEN EN WELBEVINDEN (Basiskamp 3)

0,8

Gasten van het zorghotel
Binnenstadbewoners die gebruik maken van Barth in
de Wijk
Zakelijke klanten die zalen huren

OMGEVING, DAGINVULLING,
BEJEGENING:
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Agenda,
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BOM Uit&Doe Agenda:
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worden - Waardige
dementie
passend bij ouder worden, aantrekkelijk,
inrichting
- Familieparcitipatie
en vrijwilligers
laagdrempelig

'muurloos'
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Zorg

Hygiene groepswonen
Medicatieveiligheid
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Basis op orde
- team
Zorg
Basis op orde - bewoner

Hygiene,
medicatieveiligheid,
Welzijn: verbetersuggesties

Basis
orde (2)
van enquete
Hotel op
en ZorgBem
Facilitair
Naleven Huyscode
Huysdames;
Facilitair
Haccp/schoonmaak
Calamiteiten/
onderhoud
Naleven
Huyscode

Voeding & Horeca
Calamiteiten,
Huysdames
Basis
op orde HACCP Zorg
Hygiene
Voeding
& Horeca
groepswonen
Medicatieveiligheid
Basis op
orde -Basis
team Basis
orde -HACCP
bewoner
op op
orde,
Welzijn: verbetersuggesties van enquete
Hotel en ZorgBem Facilitair Naleven Huyscode
Huysdames; Haccp/schoonmaak
Calamiteiten/ onderhoud Voeding & Horeca

ALGEMEEN
DAGELIJKSE
ALGEMEEN
DAGELIJKSE VERZORGING
VERZORGING
Is bewoner
schoon? Gaat om
de bewoner/ gast schoon en
haar,Iskleding,
nagels, hygiëne,
verzorgd?
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deze
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(Basiskamp 1)
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PERSOONSGERICHTE ZORG/ AANDACHT
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ZORG/
AANDACHT
Zorg voor depressie, probleemgedrag,
huidletsel,

Zorg
voor depressie, probleemgedrag,
huidletsel,
ondervoeding/overgewizcht,
vallen,

ORGANISATORISCH BEKWAAM

HACCP; voeding Hygiëne van
ORGANISATORISCH
ondervoeding/overgewizcht,
vallen, medicatiegebruik,BEKWAAM
personen en ruimten
medicatiegebruik, incontinente, mondzorg,
HACCP;
voeding Hygiëne
incontinente,
mondzorg, bewegeging
Medicatieveiligheid
Auditsysteem
bewegeging
van personen
en huyscode
ruimten
Voorkomen
van
incidenten
en MIM):
Voorkomen van
incidenten
(MIC (MIC
en MIM):
Nalleven
Medicatieveiligheid
Agressie, medicatiefouten,
vallen,vallen,
stoten/knellen,
Agressie,
medicatiefouten,
stoten/knellen,
Auditsysteem Nalleven
pesten, discrimineren
pesten,
discrimineren
Voorkomen van gevaarlijke situaties: Sensor uit,

Beleidscyclus in het Bartholomeus Gasthuis
Exploitatieoverzicht

Exploitatieoverzicht
Productieoverzicht
Productieoverzicht
Medewerkersbladen
Medewerkersbladen
Medewerker
Medewerker
Monitor
Monitor

Zorgeloos Verzorgd II, B-PRD Verblijf,
Wonen,
Welzijn Jaarthermometer
Zorgeloos
Verzorgd II,

B-PRD Verblijf, Wonen, Welzijn
Jaarthermometer

Randvoorwaarden (voorbereiden expeditie)

Voor goede
zorg en voortbestaan
Bartholomeus
Gasthuis
Randvoorwaarden
(voorbereiden
expeditie)

Juiste mensen op de juiste
plek,
fitzorg
en en
getraind.
Dragers.
Expeditieleider.
Verschillende
Voor
goede
voortbestaan
Bartholomeus
Gasthuis
Juiste
mensen op de(skills).
juiste plek,Deskundigheid
fit en getraind. Dragers.
Verschillende
(skills).
Deskundigheid
ervaring,
kwaliteiten
en Expeditieleider.
ervaring, In
voor de kwaliteiten
top halen.
Een
route eneneen
doel.In voor de top
halen. spullen.
Een route en
een doel. Juiste
spullen.
Voldoende geld. Communicatiemiddelen.
Juiste
Voldoende
geld.
Communicatiemiddelen.

Visie op welzijn-wonen-zorg in en buiten gasthuis

Visie op welzijn-wonen-zorg in en buiten gasthuis

72%

79%

84%

81%

79%

71%

77%

0,6

BEJEGENING
- volgens Huyscode

BEJEGENING
- Volgens BOM methodiek en - Ja, tenzij
Huyscode - Alles wat aandacht krijgt groeit
- Ja, tenzij
(ook negatieve zaken)
- Alles wat water krijgt groeit
-Generatieloos, drempelloos,
(ook 'onkruid')
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LEREN EN VERBETEREN VAN KWALITEIT
Gestructureerd werken volgens de beleidscyclus: plan-do-check-act
650 Jaar onderdak en zorg heeft als basis ‘leren en verbeteren’. Het voortdurend aanpassen en meebuigen,
keuzes maken, soms een ander pad durven gaan dan anderen, erkennen als er fouten worden gemaakt en die
rechtzetten en bovenal integer leiderschap zijn de pijlers waarop onze organisatie rust.
Systematisch leren en werken aan kwaliteit vraagt om een beleidscyclus geënt op de Plan-Do-Check-Act cirkel;
een jaarplan waarin de acties zijn opgenomen wat beter kan; uitvoering volgens de procedures van een
gecertificeerd kwaliteitssysteem; meten of beoogde resultaten ook werkelijk behaald worden; een
opleidingsprogramma dat er voor zorgt dat medewerkers bekwaam zijn en blijven en een lerend netwerk.
Projecten:


ophogen budget en optimaliseren planning opleidingsprogramma ’Bartholomeus Academie’



medewerkers trainen in de omgang met mantelzorgers, gericht op een goed samenspel tussen
verzorgenden, mantelzorgers en bewoners



uitbreiden training 'omgaan met mensen met dementie voor mantelzorgers en nieuwe vrijwilligers (zie
pag. 13)



maken en uitvoeren enquête vrijwilligerstevredenheid



Lerend netwerk



Bartholomeus Gasthuis als ‘Living lab’.
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Opleiden 2018
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Realisatie opleidingsplan 2018

De Bartholomeus Academie
De Bartholomeus Academie is een meerjarig opleidingsprogramma met de volgende onderdelen:
 inwerken in de rol. In dit onderdeel valt o.a. de introductiedag voor nieuwe medewerkers (in 2018
drie maal georganiseerd), het inwerken in de praktijk door de werkbegeleider, de trainingen gericht
op veiligheid zoals bijvoorbeeld bedrijfshulpverlening, het werken met de softwarepakketten, etc.;
 bekwaam blijven. Deze opleidingen richten zich op vakkennis en zijn meestal verplicht. Denk
bijvoorbeeld aan de herhaalde opleiding in het mogen uitvoeren van ‘voorbehouden handelingen’;
 opleidingen gericht op doorgroei, mede in het licht van het tekort aan gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden. Er waren zes groepsbegeleiders die de opleiding gingen volgen voor
verzorgende en twee verzorgenden die doorgroei(d)en naar verpleegkundige niveau 4 en 5;
 opleidingen die zich richten op organisatieontwikkeling en werkmethodiek;
 opleidingen gericht op de persoonlijke ontplooiing van medewerkers: de ‘thema carrousel’. Dit jaar
was er o.a. keuze uit een office cursus (meerdere niveaus), de workshop ‘Mijn werk, mijn privé’ (waar
nodig aangevuld met vijf nazorgsessies), de cursus ‘ethiek’, workshops ‘wat wil het gasthuis bereiken’ en
‘De geschiedenis van het gasthuis’. Ook mochten medewerkers meelopen op een andere afdeling en zijn
persoonlijke scholingswensen geïnventariseerd. Daaruit kwam een aantal vakinhoudelijke verdiepingswensen naar voren, zoals het volgen van de opleiding gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)
en palliatieve zorg. In deze aanvullende scholingswensen is of wordt voorzien.
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Samengewerkt werd met verschillende opleiders, zoals het Antonius ziekenhuis (bekwaam blijven), Novicare en
apotheek (klinische lessen), Trainspot Utrecht (office cursus), etc., in combinatie met interne opleidingen.
Voor alle rollen is vastgesteld hoeveel opleidingsdagen er zijn. Deze worden vooraf in het jaarrooster ingepland
zodat de personele bezetting op de afdelingen niet in gevaar komt en de opleidingsdagen zijn gegarandeerd.

Medewerkers trainen in de omgang met mantelzorgers
Het voornemen om medewerkers te trainen in 'een goed samenspel met de mantelzorgers' kon in 2018 nog
niet worden gerealiseerd. Het belang van een dergelijke training is evident. Mede om overbelasting van
medewerkers te voorkomen is echter besloten om de training pas volgend jaar vorm te geven. Het onderwerp
vraagt veel input en betrokkenheid van medewerkers, het gaat immers niet om een aan te leren kunstje, maar
om een grotere beweging. Zij hadden in 2018 hun handen vol aan het goed leren werken met de nieuwe ITsystemen en de nieuwe MDO-werkwijze. In 2019 zal een vaardigheidstraining in gespreksvoering worden
opgenomen in het opleidingsprogramma. Ook zal worden gestart met klankbordsessies met mantelzorgers,
coaches en medewerkers om dit aspect meer 'handen en voeten' te geven. De theatervoorstelling 'Dag mama'
http://oudwordenmetzorg.nl/dagmama/ voor naasten en professionals zal dienen als startpunt, doordat deze
gezamenlijk gesprekstof zal opleveren en de discussie losmaakt.
Enquêtering vrijwilligers
De enquête naar de tevredenheid van vrijwilligers is ontwikkeld en zal in 2019 in gebruik genomen worden.
Lerend netwerk
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Bartholomeus Gasthuis vormt naast het Living Lab met de Universiteit Utrecht een ‘Lerend netwerk’ met
Zorgspectrum. De bestuurders van Zorgspectrum en Bartholomeus Gasthuis zijn meerdere malen bij elkaar geweest
om kennis uit te wisselen o.a. in aanwezigheid van Prof. Dr. Rudi Westendorp in het kader van het project Het Nieuwe
Gasthuis. Met de bestuurders en manager behandeldiensten is gesproken over de inzet van videomateriaal bij de zorg.
Jaarplannen en kwaliteitsverslagen werden uitgewisseld en van commentaar voorzien en steeds meer medewerkers
wisten de weg naar elkaar te vinden om advies in te winnen ‘of de ander ervaring heeft in...’, ‘wat te doen bij...’.

Bartholomeus Gasthuis als ‘Living lab’
De Oefendokter is één van de onderzoeken die in het Living Lab zijn getest in 2018. Het betreft een online
applicatie waarmee oudere patiënten op hun computer of tablet kunnen oefenen met een medisch consult,
zodat ze beter voorbereid bij een arts verschijnen. Door de een-op-een communicatie tussen ouderen en
zorgprofessionals te verbeteren worden beslissingen makkelijker en beter genomen. Dat is belangrijk om een
juiste diagnose te stellen, en om medische fouten en een gebrek aan vertrouwen te voorkomen.
De Universiteit Utrecht ontwikkelde de game samen met DialogueTrainer, een spin-off van de universiteit die
ontstond rondom de Virtuele Patiënt. Naast DialogueTrainer zijn ook de universiteiten van Edinburgh en
Boekarest betrokken en is er een nauwe samenwerking met Vilans, het landelijke kenniscentrum dat zich richt
op het verbeteren van langdurige zorg.
Het gasthuis heeft bij de ontwikkeling gefungeerd als Living lab. Zo werden onder meer bewoners geïnterviewd
voor de script-ontwikkeling.
De Oefendokter werd officieel gelanceerd op 6 december in de Smeezaal van het Bartholomeus Gasthuis. Het
radiojournaal gaf er die dag elk uur aandacht aan.
De Oefendokter is geïnstalleerd op de computers in de Ouderenexperience, onderdeel van de permanente
tentoonstelling ‘Ik Zorg Voor Jou’ in het gasthuis.
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LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT
Leidinggeven met visie, werken met een ideaal
Het gasthuis wordt, net als alle zorginstellingen, gevraagd om transparant te zijn over de organisatie en
prestaties. Het gaat dan over de vraag ‘hoe wij het doen’. Bieden wij goede, passende en tijdige zorg? Is het
veilig om in het Bartholomeus Gasthuis te werken, te wonen en zorg of hulp te ontvangen? Is de dag voor
bewoners zinvol? Vervullen wij een rol voor de stad? Kunnen vooral ook de kansarmen meedoen? Weten zij ons
te vinden? ‘Verrijken’ wij hen in plaats van onszelf? Hebben medewerkers voldoende tijd en mogelijkheden om
goede zorg te leveren en kunnen zij zichzelf in een veilig werkklimaat ontwikkelen of zijn zij bang dat zij worden
afgestraft als zij fouten maken of melden? Slechts een aantal vragen die allemaal neerkomen op de vraag ‘of het
pluis is in ons gasthuis’. Of het er goed toeven en goed werken is. De leiding geeft invulling aan deze vragen,
geeft het goede voorbeeld, is integer, vakbekwaam en dienend aan de doelstelling en het voortbestaan van de
organisatie en het cultureel erfgoed.
Projecten


aanpassen reglement van Toezicht op basis van de Governancecode 2017



evalueren Reglement ondernemingsraad



aanscherpen ‘Kaart inwerken nieuwe medewerkers’



starten met het ontwikkelen van ‘generatiebewust personeelsbeleid’
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College van Regenten
Het College van Regenten (Raad van Toezicht) en de bestuurder volgen de Governance Code Zorg 2017. Deze
leidraad is bindend. De regenten en bestuurder zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, continuïteit en toegankelijkheid van de zorg binnen het Bartholomeus Gasthuis. Samen trachten zij, aan de
hand van principes en gedragsregels, het gasthuis goed, efficiënt en verantwoord te leiden en leggen
verantwoording af over het gevoerde beleid aan belanghebbenden.
Begin 2018 is het nieuwe Reglement van Toezicht en Bestuur vastgesteld door het College van Regenten.
Het College van Regenten:
vergaderde in 2018 zes maal en was daarnaast aanwezig bij diverse informele bijeenkomsten;



wijdde een themabijeenkomst met het MT aan de nieuw ingevoerde IT-systemen en de nieuw opgezette
afdeling financiën, nadat het gedeelde Centraal Bureau met Vecht en IJssel 31-12- 2017 was ontbonden;



voerde conform de Governancecode 2017 een externe zelfevaluatie uit onder begeleiding van mw. Wats
van de Galangroep, op basis waarvan onder meer werd besloten het komend jaar aandacht te besteden aan
de onderlinge samenwerking en het samenspel tussen de leden van het College en de bestuurder;



nam besluiten over onder meer de benoeming van dhr. Mol tot penningmeester van het CvR, dhr. Wolfsen
tot voorzitter en mw. Verhoef tot vicevoorzitter; stelde het nieuwe Reglement College van Regenten, het
Reglement Bestuur en het Rooster van aftreden 2018 vast; besloot tot benoeming van dhr. De Wilde als
nieuwe externe accountant; gaf zijn goedkeuring aan het voorgenomen besluit van de bestuurder tot
vaststelling van de begrotingen 2018 en 2019 alsmede het Kwaliteitsjaarverslag 2017 en de Jaarrekening
2017 en verleende de bestuurder décharge voor het gevoerde beleid in dat jaar; onderschreef de visie en
uitwerking van het plan voor Het Nieuwe Gasthuis en kon zich vinden in het Kwaliteitsplan 2019 – 2021;



werd gehonoreerd conform de WNT2.
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Samenstelling College van Regenten
Naam

Functie

Installatie

Herbenoeming

Aftreden

Mr. A. Wolfsen MPA
Mw. mr. A. M. Verhoef
Drs. A.P.M. Mol
Mw. dr. E.M. Bendien

Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
Lid – afgevaardigde
cliëntenraad
Lid – cultuur
historisch erfgoed

Februari 2016
Juli 2017
Februari 2018
Augustus 2015

2020
2021
2022
2019

2024
2025
2026
2023

December 2015

2019

2023

Jhr. dr. J.A. Six

Voor nadere informatie, bijvoorbeeld omtrent nevenfuncties, zie www.jaarverslagenzorg.nl, DIGI-MV.
De Bestuurder
De bestuurder, mevrouw Willy van Egdom MBA:
- is sinds 2007 werkzaam als (enig) bestuurder van het gasthuis. Zij is onafhankelijk en heeft bij de
uitoefening van haar functie op geen enkele wijze belang bij de stichting;
- had in 2018 een nevenfunctie als bestuurslid van ‘Platform U: Bestuurstafel Gezond Utrecht’;
- werd conform het reglement Toezicht en Bestuur (positief) beoordeeld aangaande het functioneren;
- werd gehonoreerd conform de WNT2;
- heeft verantwoording afgelegd over de genoten onkostenvergoeding bij de financieel manager en het
College van Regenten en deze openbaar gemaakt op de website van het gasthuis.
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Daken. Geschilderd door oud bewoner Rien Goené. Bartholomeus Gallery

Cliëntenraad
Vanwege het later ingaan van de nieuwe wetgeving over de medezeggenschap van cliënten (Wmcz) besloot de
cliëntenraad om de geplande aanpassing van het huishoudelijk reglement uit te stellen tot de nieuwe wet daadwerkelijk in werking treedt. Dit om een optimale aansluiting van het reglement op de wetgeving te garanderen.
Samenstelling Cliëntenraad ultimo 2018
Naam

Functie

Installatie

Herbenoeming

Aftreden

Dhr. drs. K.W. Stegenga

Voorzitter.
Binnenstadbewoner
Secretaris. Binnenstad
bewoner
Lid.
Binnenstadbewoonster
Lid. Bewoner
woonzorgcentrum
Lid. Bewoner
serviceappartement.
Lid. Bewoner
woonzorgcentrum

Maart 2016

2020

2024

Oktober 2014

2018

2022

December 2015

2019

2023

Mei 2013

2017

2021

November 2017

2021

2025

April 2017

2021

2025

Dhr. drs. A.J.J. van der Burg
Mw. H. van Kessel
Dhr. O.F. Hamer
Dhr. drs. J.H.L. de Vries
Dhr. Mr. W.R.F. Vermeulen

NB: gedurende 2018 traden twee leden vanwege privéomstandigheden terug, van wie één tijdelijk.
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So What. Geschilderd door bewoner en lid cliëntenraad Otto Hamer. Bartholomeus Gallery

De cliëntenraad:


vergaderde zes maal eigenstandig en had zesmaal een overlegvergadering met de bestuurder;



was aanwezig bij diverse bijeenkomsten, zoals bijeenkomsten van de bestuurder met bewoners,
respectievelijk familieleden en de kerst- en herdenkingsbijeenkomst;



bezocht nieuwe bewoners en hield drie maal een spreekuur voor bewoners en familieleden ;



gaf positieve (al dan niet verzwaarde) adviezen over de benoeming van de nieuwe penningmeester in het
College van Regenten; begroting en jaarrekening; de keuze van het instrument van
cliëntwaarderingsonderzoek in 2018; de plannen voor de ontwikkeling van Het Nieuwe Gasthuis; de inzet
van de extra middelen in 2018 en wijziging van het was-arrangement in de groepswoningen. De suggestie
van de cliëntenraad met betrekking tot dit laatste onderwerp, om een enquête onder betrokken bewoners/
familieleden en medewerkers te houden alvorens definitief te besluiten, werd overgenomen en uitgevoerd;



dacht mee over- en ondertekende het Plan Zinvolle dag 2019 (middelen Waardigheid & Trots).

Het Kwaliteitsjaarplan 2019 werd – hoewel formeel niet advies-plichtig – uitgebreid besproken in de
cliëntenraad, hun suggesties werden verwerkt in de definitieve versie van het plan.
Het secretariaat van de cliëntenraad werd verzorgd door de bestuurs-secretaresse, mw. N. van Wees. De
cliëntenraad beschikt over een budget, waaruit onder meer deelname aan symposia werd gefinancierd.
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Eerste deel van de stichtingsbrief van 20 januari 1407
Ondernemingsraad
In mei werden verkiezingen uitgeschreven vanwege de uitstroom van twee OR-leden. Er meldde zich één
nieuwe kadidate voor de kiesgroep Zorg. Hiermee was de OR weer op de afgesproken sterkte van vijf leden.
Samenstelling Ondernemingsraad ultimo 2018
Naam

Functie

Vertegenwoordiger
van afdeling/ team

Installatie

Aftreden

Dhr. J.H.P. van Baarsen

Voorzitter

Juli 2015

2021*

Dhr. G.J. van Os
Mw. S. van den Berg

Vicevoorzitter
Lid

Januari 2017
December 2016

2021*
2021*

Mw. Z.E. Siefkes
Mw. L.A. WijnholdPereira Furtado
Mw. M.C. Somer

Lid
Lid

Bestuur &
administratie
Fac. Dienst & Welzijn
Woonzorgcentrum/
Verpleegkundig team
Groepswonen
Voeding & Horeca

Mei 2017
Oktober 2015

December 2018
2021*

Ambt. secretaris

n.v.t.

April 2018

November 2018

Afgetreden in september 2018: mw. C.M. Hessing (Groepswonen) en in juni 2018: dhr. M. de Rijk (Voeding & Horeca).
Aangetreden in mei 2018: mw. Z.WE. Siefkes (Groepswonen).
* Bij de verkiezingen in mei 2018 zijn deze leden herkozen voor een periode van drie jaar.
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Begin van het kasboek uit 1498

De ondernemingsraad:


vergaderde zes maal eigenstandig en had zesmaal een overlegvergadering met de bestuurder, in
aanwezigheid van de manager HRM;



was aanwezig bij informele bijeenkomsten, zoals de kerst- en herdenkingsbijeenkomst;



adviseerde positief over de benoeming van de nieuwe penningmeester van het College van Regenten,
stemde in met de inzet van de extra middelen 2018 en de beëindiging van de ondernemingsovereenkomst
BEZT (voortvloeiend uit de beëindiging van de samenwerking met St. Vecht & IJssel), gaf zijn goedkeuring
aan het Plan Zinvolle dag 2019 (inzet middelen Waardigheid & Trots), dacht mee over het Kwaliteitsplan en
de inzet van het Kwaliteitsbudget 2019;



besprak onder meer de uitkomsten van de Medewerkermonitor en de op basis daarvan voorgestelde
maatregelen ter verlichting van de werkdruk met de bestuurder, evenals de aanpak van geuroverlast op de
groepswoningen, de plannen voor Het Nieuwe Gasthuis, de voortgang van de verzelfstandiging van de
bedrijfsvoering na de beëindiging van de samenwerking met Vecht & IJssel, de nieuwe cao-VVT, de
Kanteling, de implementatie van de AVG, de begroting en de jaarrekening, het Kwaliteitsplan 2019 en de
implementatie van de nieuwe ARBO-wet. ;



had tweemaal een WOR-overleg over de algemene gang van zaken van de organisatie, waarvan eenmaal in
aanwezigheid van een lid van het College van Regenten;



volgde een tweedaagse OR-training;



voerde een eindejaargesprek met het College van Regenten over de samenwerking met de bestuurder. De
OR ervoer deze samenwerking als constructief;



stelde - na evaluatie en aanscherping in overleg met de bestuurder - het OR-reglement, de faciliteitenregeling en het budget opnieuw vast. De vakbond werd op de hoogte gesteld en had geen opmerkingen.
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De huiskamer voor vrouwen rond 1920
‘Kaart inwerken’ personeel
De afdeling P&O ontwikkelde in nauwe samenspraak met het management en medewerkers ‘Inwerkkaarten’
voor de verschillende afdelingen van het gasthuis. De Inwerkkaart voor de afdeling groepswonen is klaar en in
gebruik genomen, de inwerkkaarten voor de andere afdelingen zijn in ontwikkeling en/of gereed, maar moeten
nog in gebruik worden uitgetest. De nieuwe medewerker wordt gedurende twee weken boventallig ingezet en
zorgt er in deze periode voor dat hij/zij op alle in de Kaart genoemde onderwerpen thuis raakt. Zowel de
medewerker als diens ‘inwerk-buddy’ tekenen op de Kaart af als een onderwerp is overgedragen/ de
medewerker zich op een onderwerp heeft ingewerkt. Met deze werkwijze worden nieuwe medewerkers op een
gestructureerde wijze bekend gemaakt met de manier waarop in het gasthuis gewerkt wordt, waarbij alle van
belang zijnde onderwerpen de revue passeren.
Generatiebewust personeelsbeleid’
De eerste stappen naar een generatiebewust personeelsbeleid zijn gezet. Mooiste stap is de nieuwe rol van
opleider. Deze rol komt in 2019 beschikbaar voor verzorgenden of verpleegkundigen van rond de 55 jaar of
ouder. Zij gaan de (groei aan) leerling verzorgenden begeleiden die vanuit de rol van groepsbegeleider
doorstromen of nieuw starten. Dit i.v.m. de keuze om meer leerlingen op te gaan leiden en zo het tekort aan
verzorgenden op te lossen. In deze rol kunnen oudere zorgmedewerkers niet alleen hun kennis en kunde
overdragen, maar ook een stap terug doen als het gaat om fysieke belasting in het werk. Daarnaast heeft de
HRM manager – na meerdere workshops over dit thema extern te hebben bijgewoond – de eerste contouren
voor een generatiebewust beleid op papier gezet. In 2019 zal het beleid verder vorm krijgen.
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De huiskamer voor mannen rond 1920

PERSONEELSSAMENSTELLING
https://www.youtube.com/watch?v=1Wgso7ejirQ&feature=youtu.be
In de zes groepswoningen werken verzorgenden IG niveau 3 en groepsbegeleiders niveau 2. Samen ‘runnen’ zij
de woning en zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse welzijnszorg aan de acht tot tien bewoners die er
wonen. Zij worden ondersteund door medewerkers welzijn, vrijwilligers en mantelzorgers. Het gasthuis leidt
daarnaast leerlingen en stagiaires op die eveneens hun bijdrage leveren. Per groep is er een coach. Hij of zij is de
inhoudelijke vraagbaak voor het team, de bewoners, de eerste contactpersoon en familie van de bewoner. De
coach werkt mee in het team en heeft daarnaast tijd om samen te sparren over hoe goede zorg te leveren en
voor het doorvoeren van verbeteringen. De coach heeft geen leidinggevende verantwoordelijkheid.
Binnen het woonzorgcentrum werken verpleegkundigen en welzijnsmedewerkers niveau 4 en 5, verzorgendenIG niveau 3, groepsbegeleiders/helpenden niveau 2 en huysdames/heren niveau 1. Gewerkt wordt volgens het
‘thuiszorgmodel’ door de zorgmomenten in afstemming met de bewoner of zorghotelgast te plannen. Daarnaast
zijn de medewerkers beschikbaar voor de onplanbare zorg en verzorgen zij de welzijnsactiviteiten. De
verpleegkundigen fungeren tevens als vraagbaak voor de teams in de groepswoningen (verpleegkundige
expertise).
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Vanwege de verschillende vormen van zorg – groepswonen, intramurale zorg, wijkverpleging, zorghotel –
respijtzorg - en evenzovele financieringsvormen zijn er twee zorgmanagers. Zij hebben de teams onderling
verdeeld. Het gasthuis heeft bewust gekozen om geen ‘zelfsturende teams’ te formeren. Daardoor kunnen
zorgmedewerkers zich met hun vak bezighouden en hoeven zij geen tijd te stoppen in niet directe zorg zoals het
roosteren, inkoop of verzuimgesprekken.

Krappe arbeidsmarkt in relatie tot ‘meer handen aan het bed’
In 2018 kwam voor het Bartholomeus Gasthuis € 209.640,- beschikbaar aan extra middelen. Dit budget was –
i.t.t. het kwaliteitsbudget vanaf 2019 – niet geoormerkt.
Het Bartholomeus Gasthuis heeft er voor gekozen dit geld in te zetten voor versterking van het welzijnszorg- en
behandelteam door extra medewerkers, leerlingen en stagiaires aan te trekken en door middel van opleiding en
training.
Na raadpleging van de zorgteams en in nauwe afstemming met de ondernemingsraad werd het beschikbare geld
ingezet voor:
 verhoging van de salarissen voor verzorgenden IG niveau 3, verpleegkundigen niveau 5 en de coaches,
om zodoende als werkgever aantrekkelijk te blijven in een krappe arbeidsmarkt;
 uitbreiding van de nachtdienst met een groepsbegeleider;
 uitbreiding van de middag-/avonddienst per groepswoning met een groepsbegeleider;
 uitbreiding van de formatie van de geestelijk verzorger met een dag per week;
 versterking van het welzijnsteam: in het 4e kwartaal startte een extra medewerkster, gespecialiseerd in
het werken met mensen met dementie. Een tweede extra welzijnskracht, die in 2018 werd geworven,
start begin 2019;
 investering in het verder bekwamen van medewerkers d.m.v. de Bartholomeus Academie; het
strategisch opleidingsprogramma, zie verderop in het verslag (tevens actie Plan Zinvolle dag);
 het opleiden van extra leerlingen in verband met de krappe arbeidsmarkt.
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Ontwikkeling groei zorgteam
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Bezetting (fte)

Begroting (fte)
49,51
48,43
48,39
51,70
52,42
53,15
53,34
54,04
58,06
57,69
56,95
56,86

Tekort (fte)
54,65
54,65
54,65
54,65
54,65
54,65
54,65
54,65
54,65
54,65
54,65
54,65

-5,14
-6,22
-6,26
-2,95
-2,23
-1,50
-1,31
-0,61
3,42
3,04
2,31
2,21

Ondanks de krappe arbeidsmarkt is het gelukt om zorgpersoneel aan te nemen. Het betrof medewerkers op
niveau 2, 3, 4 en 5.
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Leerlingen en stagiaires 2018 – beroepsondersteunende leerweg (BOL)
Rol

Niveau

Aantal

Zorgassistent
Horeca assistent
Helpende Zorg en Welzijn)
Verzorgende IG
Verzorgende IG / Maatschappelijke zorg
Maatschappelijke Zorg
MBO- Verpleegkundige
medew. Specifieke doelgroepen
HBO-Verpleegkundige
Totaal

MBO niveau 1
MBO niveau 1
MBO-HVZ niveau 2
MBO/VZ niveau 3
MBO-VZ/MZ niv.3
MBO-MMZ niveau 3
MBO-VP niveau 4
MBO-MMZ niveau 4
HBO-V niveau 5

1
1
1
10
4
1
7
1
3
29 (2017: 33)

Leerlingen en stagiaires 2018 – beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
Rol

Niveau

Aantal

Helpende Zorg en Welzijn
Verzorgende IG
Verzorgende IG –Maatschappelijke zorg
MBO-Verpleegkundige
HBO-verpleegkundige
Totaal

MBO-HZW niveau 2
MBO-VZ niveau 3
MBO-VZ niveau 3
MBO-VP niveau 4
HBO-V niveau 5

1
5
5
2
1
14 (2017: 14)

35

Overige
Rol

Niveau

‘MAS’ stages VWO/gymnasium
Loopbaanoriëntatie VMBO en zorgweekstage

VWO/gymnasium
Loopbaanoriëntatie VMBO en
zorgweekstage
1e jaars studie geneeskunde UMC

1e jaars studie geneeskunde UMC
Totaal
Totaal generaal

Aantal
3
1
4
8
51

Verkregen subsidies:


€ 18.732 regeling praktijkleren: voor BBL-studenten (eigen leerlingen)



€ 18.000 uit het sectorfonds Zorg: voor BBL-studenten en nieuwe instromers die binnen het jaar een
opleiding starten als leerling of zich als gediplomeerde verder willen ontwikkelen, met als doel om
mensen op te leiden in de zorg



€ 35.595 uit het stagefonds: dit is zowel voor BOL-stagiaires als voor BBL-leerlingen
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Informele hulp
Naast de inzet van personeel, leerlingen en stagiaires, leverden ook de ruim 140 vrijwilligers van het gasthuis
een substantiële bijdrage aan de kwaliteit van leven en wonen. Zij zorg(d)en op tal van terreinen voor net die
extra’s die het leven van bewoners en gasten veraangenamen, bijvoorbeeld als wandelmaatje,
dinerondersteuner in de groepswoning, winkel- of tuinvrijwilliger of als begeleider of initiator van de diverse
welzijnsactiviteiten. Ook diverse mantelzorgers van bewoners droegen bij door informele hulp te bieden als
bijvoorbeeld schoonmaak of dinerondersteuning.

aantal vrijwilligers
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GEBRUIK VAN HULPBRONNEN
De randvoorwaarden die kwaliteit van zorg en welzijn mogelijk maken
Goede werkbeschrijvingen, veilige materialen, vastgoedbeleid, technologische hulpbronnen zoals ICT en domotica,
goede administratieve processen, professionele relaties en samenwerkingsverbanden, het UvoorUconcept; het zijn
allemaal hulpmiddelen om goede en betaalbare kwaliteit van welzijnszorg te bieden.
In 2017 beëindigden het gasthuis en stichting Vecht & IJssel in goed onderling overleg de samenwerking op het vlak
van bedrijfsvoering. Zowel de gezamenlijke financieel-administratieve afdeling als de gedeelde IT-systemen werden
ontvlochten. Een omvangrijk project met veel facetten en een grote impact op de organisatie. Er werd gekozen voor
een greenfieldbenadering: alles helemaal opnieuw inrichten. Dit gaf de kans om te kiezen voor gebruiksvriendelijke
systemen, kostenbeperking en het voldoen aan allerlei eisen op het gebied van kwaliteit, privacy en veiligheid. Hoewel
eind 2017 een belangrijk deel van de nieuwe IT-systemen draaiden, dossiers waren overgezet en medewerkers
getraind, stond ook 2018 nog voor een belangrijk deel in het teken van de verdere implementatie en afronding van dit
omvangrijke verzelfstandigingsproces.
Projecten
ontbinden samenwerking met Vecht en IJssel: nieuwe IT-systemen en inrichting financiële afdeling



duurzaamheid



telefonie/verpleegoproep in relatie tot de inzet van moderne IT en domotica



invoering AVG



Verbouwing Geertekerkhof 14, 14 bis en Springweg 143
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Start nieuwe controller en
financieel medewerker.

Cockpit/ financiele analyse
Afas ingericht i.s.m. Afas
Koppeling tussen Afas en
SDB functioneert

Bankzaken regelen
(pasjes, autorisatie etc.)

Koppeling tussen Afas en
ONS Administratie
functioneert (WLZ, Zvw,
ZH, huur-servicekosten en
aanvullende diensten)

Afas crediteuren,
debiteuren functioneel
Start implementatie Afasapplicatie

Verwerkersovereenkomst
oude Exact

Controller/fin. medew.
opgeleid in Afas

Duidelijkheid datadump
oude Exact server

Administraties ingericht:
verhuur, servicekosten,
verzekeringen, BTW

Koppeling tussen Afas en
Eijssink functioneert
Koppeling tussen Afas en
Sem functioneert

Projectplanning ontvlechting gezamenlijk Centraal Bureau Vecht en IJssel – Bartholomeus Gasthuis

Implementatie nieuwe IT-systemen
In 2018 ging het gasthuis van start met nieuwe applicaties/systemen op het gebied van:


cliëntadministratie en elektronisch cliëntdossier: NEDAP/ONS



personeels- en salarisadministratie en het roosteren: SDB



financiële administratie: AFAS



kassavoering: Eijssink



voeding & horeca: SEM



kantoor: Horizon, Office 2016, Zorgmail

De migratie van de eerste twee systemen vond net voor de jaarwisseling plaats. Afas, Eijssink en Sem volgden in het 1e
kwartaal van 2018. Naast het inregelen en vullen van de systemen, het trainen van medewerkers en het aanpassen van
procedures in het kwaliteitssysteem, vroeg ook het koppelen van de verschillende systemen en het genereren van de
juiste managementinformatie veel aandacht. De standaardtools van de verschillende systemen bleken hiervoor
ontoereikend. In het verlengde hiervan werd ook het dashboard, waar het gasthuis al een aantal jaren mee werkt,
aangepast.
Medewerkers zijn over de gehele linie tevreden met de nieuwe werkwijze, die – na enig wennen - meer
gebruiksgemak biedt. De implementatie van enkele specifieke modules loopt nog door tot in 2019; een bewuste keuze
om te voorkomen dat medewerkers worden overvoerd door alle vernieuwingen.
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Externe audit
Ondanks voornoemde, grote vernieuwingsslag bracht de jaarlijkse ISO-audit geen tekortkomingen aan het licht. Dat
was een bijzondere en verheugende prestatie. Te meer daar een nieuwe auditor de audit uitvoerde en dus met
‘nieuwe ogen’ naar het gasthuis keek.
Inrichting financiële afdeling en –administratie
Naast de implementatie van systemen kreeg in 2018 een eigen financiële afdeling vorm. In februari 2018 startte de
manager Finance & Control en per 1 juni was de nieuwe financiële afdeling op volle personele sterkte en de eerste
jaarrekening onder het nieuwe regime een feit.
Diverse onderdelen van de financiële administratie moesten opnieuw worden opgezet en kregen in de loop van het
jaar successievelijk vorm, zoals de verhuuradministratie en de BTW-administratie, terwijl ondertussen de reguliere
financiële beleidscyclus gewoon doorliep én er de nodige extra inzet nodig was in het kader van de begroting t.b.v. het
Kwaliteitsbudget 2019. Ook werden in overleg met de bank enkele (dure) leningen herzien.
Bij de tussentijdse accountantscontrole in het najaar kwamen geen grote hiaten aan het licht en kon worden
geconstateerd dat de nieuwe financiële afdeling in belangrijke mate zijn beslag heeft gekregen. Fine-tuning op
onderdelen zal nog doorlopen tot in 2019.
Verbouwing Geertekerkhof 14, 14 bis en Springweg 143
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Om in te spelen op de vraag naar beschut wonen - met zorg in de rug - verbouwde het gasthuis enkele panden aan
het Geertekerkhof tot serviceappartementen voor ouderen. Deze kwamen in de loop van 2018 gereed en zijn
inmiddels verhuurd. Ook een extra zorghotelkamer voor ‘longstay’ werd toegevoegd aan het woningarsenaal. Het
pand werd in 2015 gekocht van de bekende geriater Anneke van der Plaats. Haar overgrootvader heeft er
gewoond en noemde het huis: Domus Loci.

Mileuthermometer
ZILVER

gerealiseerd
20%

80%

nog te doen

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor het Bartholomeus Gasthuis. Eind
2016 sloten wij, samen met meerdere zorginstellingen, een contract met de
Gemeente Utrecht met de ambitie om bij te dragen aan een klimaat-neutrale
stad in 2030. https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/utrechtse-zorginstellingenwerken-aan-een-gezond-milieu/
In 2018 zijn de nodige acties uitgevoerd om te voldoen aan het niveau ‘brons’
van het duurzaamheidscertificaat. Niet altijd even makkelijk in een eeuwenoud
pand. Maar dat maakt de ambitie niet minder groot. De certificering zelf vindt
begin 2019 plaats. Als brons is gehaald gaan we op voor zilver. We zijn al aardig
op weg.

Herziening telefonie/verpleegoproep i.r.t. de inzet van moderne IT en domotica
In het verslagjaar zijn de voorbereidingen getroffen voor de vervanging van de verouderde analoge telefooncentrale
door digitale telefonie en verpleegoproep. De daadwerkelijk migratie vindt begin 2019 plaats. In samenhang hiermee
zijn plannen uitgewerkt voor de inzet van zorgtechnologie, waaronder dwaaldetectie en draadloos alarmeren. Dit
draagt bij aan vrijheidsverruiming voor mensen met dementie en zorgt dat mensen met dementie veilig kunnen
participeren in Het Nieuwe Gasthuis. Tegelijkertijd is investeren in dergelijke maatregelen een harde noodzaak
om per 1 januari 2020 te kunnen voldoen aan de eisen van de nieuwe Wet Zorg en Dwang.
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Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)
In 2018 zijn diverse acties uitgevoerd om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die
op 25 mei 2018 van kracht werd:
Privacy reglement
gecommuniceerd
Aanpassen diverse
procedures

Jurist ingeschakeld
Datalek-register gemaakt
Schermbeveiliging
aangepast

Persoonlijke H schijf
medewerkers verwijderd
Cyberverzekering
afgesloten
Start implementatie
Zorgmail

Bewaartermijnenbeleid
aangepast

Privacy reglement gereed

PIA's uitvoeren indien nodig

AVG bespreking CvR Getekende offerte Zorgmail
Start 'bouw' en vullen
verwerkingsregister

IVVU Kenniskring AVG

Cyber Security Scan

Zorgmail live

Gegevensverwerkingbeleid
af
Start
bewustwordingscampagne Toestemming
medewerkers
klantenbestand
nieuwsbrieven

Start ontwikkelen AVGaudit

Start versturen
verwerkersovk

J map opgeschoond en
heringericht
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GEBRUIK VAN INFORMATIE
Dit onderdeel gaat over het actief gebruik maken van informatie rondom de inzet van middelen, voor het
leveren, monitoren, managen en verbeteren van zorg, alsook over het op transparante wijze verstrekken van
kwaliteitsinformatie aan cliënten, hun naasten en aan de samenleving.
Projecten


meten medewerkerswaardering



meten cliëntwaardering: MDO, diverse enquêtes, klachten en complimenten

Meten medewerkerswaardering
In het voorjaar 2018 deed het gasthuis mee aan de landelijke Medewerkermonitor van ActiZ om de
tevredenheid van medewerkers te meten. Hierdoor konden we niet alleen de eigen doorgemaakte ontwikkeling
t.o.v. het eerdere meetjaar 2016 zien, maar tevens onze uitkomsten vergelijken met die van andere
zorginstellingen. Zo kregen we een goed beeld hoe het gasthuis het doet ten opzichte van anderen in de sector
en waar verbetermogelijkheden liggen.
Onderwerp

8,9
5,9
7,7
7,7
7,8

Sector 2018
7,4
5,6
7,2
6,2
6,8

BG 2016
8,7
6,1
7,7
7,5
7,6

Sector 2016
7,6
6
7,5
6,9
7,1
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Sterke organisatiecultuur
Mogelijkheid tot veranderen
Werkbeleving
Gedragen visie en ambitie
Leiderschap

BG 2018

Onderwerp
NPS-score*
Loopbaan, opleiding,
ontwikkeling, ondernemerschap
en vakmanschap
Communicatie, cultuur,
samenwerking, sfeer en plezier
Het rooster, de roostertijden en
de wijze waarop het rooster tot
stand komt
Bevlogenheid
Ervaren werkdruk

BG 2018

Sector 2018

BG 2016

Medewerkersbetrokkenheid

Sector 2016

25
7,6

-8,8
7

21,8
7,1

-8,5
7

8,3

7,7

8,6

8

7,9

7,2

-

-

8
5,1

8,1
5,7

30
20
10
0
-10
-20

25

-8,8
Tevredenheid
(NPS)
BG 2018

5,7

6,1

Sector 2018

Topscores om te koesteren
 aanbevelen gasthuis bij anderen
 een sterke organisatiecultuur
 een positieve werkbeleving. We hebben plezier, doen zinvol werk en het werk geeft ons energie
 een positief oordeel over het leiderschap in het gasthuis
 een gedragen visie en ambitie (communicatie, cultuur, samenwerking, sfeer en plezier)
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*De NPS-score meet de tevredenheid met de organisatie, op basis van de vraag hoe waarschijnlijk het is dat men de
organisatie zou aanbevelen bij bekenden. Hierop is een cijfer van 0 t/m 10 mogelijk. Respondenten worden ingedeeld in 3
groepen: promotors (geven een 9 of een 10), neutralen (7 of 8), criticasters (0 t/m 5). De NPS wordt bepaald door het
percentage criticasters af te trekken van het percentage promotors. Te zien is dat BG meer promotors telt dan criticasters.
Voor de sector is dit juist omgekeerd; doordat deze meer criticasters heeft dan promotors wordt de NPS hier negatief.

Positieve ontwikkeling t.o.v. 2016
 Communicatie gericht op samenwerking
 Loopbaan, opleiding en ontwikkeling
Verbeterpunten
 Werkdruk
 Borgen van veranderingen
Naar aanleiding van de uitkomsten van de Medewerkermonitor zijn in afstemming met de OR en Cliëntenraad
en na raadpleging van betrokken medewerkers concrete acties bepaald en ingezet, waaronder:
 extra inzet van zorgmedewerkers (zie eerdere hoofdstukken)
 uitbesteden van de was naar de externe wasserij
 ondersteuning door de ‘huysdames’ bij het ontbijt in de groepswoningen
 meer (til)hulpmiddelen voor zorgmedewerkers om de lichamelijke belasting te verminderen
 vanaf 2019: meer werkoverleg binnen werktijd en casuïstiekoverleg .
Ziekteverzuim
Indirecte indicator voor tevredenheid is het zeer lage ziekteverzuim, ondanks een uitbraak van het noro-virus in
april en een daaraan voorafgaande landelijke griepepidemie.
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Verzuim t.o.v. branche
8,00%

6,9%
6,3%

6,5%
6,1%

7,1%

6,7%

6,00%
3,8%

3,8%

2017

2018

4,00%
2,00%
2015

2016
Vernet BG cijfers

Branche landelijk

In- en uitstroom medewerkers
Vanwege de extra gelden kon er een grote groep nieuwe medewerkers instromen. Helaas vertrokken er ook
medewerkers. Van de uitstroom van 21% was de helft ongewenst.

In- en uitstroom, totaal
0%

5%

10%

15%

20%

25%

% instroom
% uitstroom

30%
29%

21%
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Criteria waaraan een cliëntwaarderingsinstrument dient te voldoen (Kwaliteitskader verpleeghuiszorg)
Het door de zorgorganisatie gekozen instrument voldoet aan de volgende eisen:







Het betrekt cliënten/naasten d.m.v. het stellen of invullen van vragen, gesprek of observatie.
De onderwerpen uit het instrument sluiten aan bij wat cliënten en naasten belangrijk vinden.
Het instrument geeft zicht op ervaringen en wensen van de individuele cliënt.
Het instrument biedt alle cliënten, en als cliënten het zelf niet kunnen hun naasten, de mogelijkheid om de
bewonerservaringen in te brengen.
Ervaringen/resultaten zijn actueel (gaan over de huidige situatie en in ieder geval niet ouder dan 1 jaar) en anoniem
en publiekelijk toegankelijk op locatieniveau.
Het instrument helpt bij het gesprek over wensen, behoeften en ervaringen van cliënten en is bruikbaar voor leren en
verbeteren.

Voor de keuze en gebruik van het instrument gelden de volgende eisen in het proces:





De organisatie maakt in het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag transparant hoe tot de keuze van het instrument is
gekomen.
De cliëntenraad (ter instemming) en de ondernemingsraad of andere vertegenwoordiging van de werkvloer (ter
advisering) zijn betrokken bij de keuze van het instrument. De zorgorganisatie legt hier verantwoording over af in het
kwaliteitsverslag.
De organisatie maakt in het kwaliteitsverslag de uitkomsten van de metingen openbaar en beschrijft hoe deze
gebruikt worden voor leren en verbeteren.

Cliëntwaardering: MDO enquête
Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg verplicht sinds 2018 tot een jaarlijkse meting van cliëntwaardering. De
precieze inhoud en vorm is vrij, op voorwaarde dat aan een aantal criteria wordt voldaan (zie hierboven). In
afstemming met de cliëntenraad is besloten om de eerder genoemde - door het gasthuis ontwikkelde - ‘Enquête
MDO’ voor bewoners/ 1e contactpersonen’ ook te benutten als organisatie-breed cliëntwaarderingsinstrument.
De belangrijkste uitkomsten:


er werden in totaal 60 MDO-enquêtes afgenomen en MDO-scorelijstendoor medewerkers ingevuld.



Familie van bewoners waardeerden de zorg voor hun naaste alles overziend met gemiddeld een
rapportcijfer 8,3, medewerkers gaven een 8.



Familieleden van bewoners gaven (relatief) het laagste cijfer voor ‘doen wat ik waardevol vind’ en
‘zinvol contact’. Hoewel altijd nog ruim voldoende, is er op deze thema’s verbetering nodig/ mogelijk.

In afstemming met de cliëntenraad zal in 2019 worden geëvalueerd in hoeverre de MDO-enquête en -scorelijst
voor medewerkers bruikbare instrumenten zijn om de cliëntwaardering te meten en of (en zo ja welke)
aanscherping nodig is.
Zorgkaart Nederland
Op https://www.zorgkaartnederland.nl/ kunnen cliënten en andere belanghebbenden ongevraagd hun mening
geven over de (genoten) zorg in een zorginstelling waaronder het Bartholomeus Gasthuis.
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1e contactpersoon: ervaren kwaliteit van leven en
welbevinden
respect voor wie ik ben
steun/zorg
doen wat ik waardevol vind
zinvol contact
lekker eten en drinken in…
goed slapen/ rusten
schoon en verzorgd

8,5
8,3
7,1
7,1
7,9
8,1
7,5

Mening eerste
contactpersoon
bewoner over het
onderdeel ‘kwaliteit van
leven en welbevinden’

zorg: kwaliteit van leven en welbevinden
passende dagstructuur
bewoner maakt tevreden indruk

7,7
7,3

eigen regie waar kan

7,9

duidelijke afspraken mantelzorg

8,0

mijn mening
mening 1e cp

7,6

Mening eerste
aanspreekpunt zorg over
het onderdeel ‘kwaliteit
van leven en
welbevinden’

8,1

Uitkomst Enquête en scorelijst MDO, deel Kwaliteit van ‘Leven en welbevinden’

Uitkomst Zorgkaart 2018 voor het Bartholomeus Gasthuis:


100% van degenen die een waardering achterlieten, zou het Bartholomeus Gasthuis aanbevelen
bij vrienden of familie.



Met een gemiddeld rapportcijfer 9,0 voerde het gasthuis in 2018 de regio aan. Bartholomeus
Gasthuis staat eind 2018 op een gedeelde 2e plek landelijk.
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Overige enquêtes
Naast de waardering die spreekt uit de MDO-enquête en Zorgkaart, geven ook andere directe en indirecte
metingen een beeld van de cliëntwaardering.
Voorbeelden van (zelf ontwikkelde vormen van) directe meting zijn:


de enquête zorgbemiddeling die de waardering meet van nieuwe bewoners voor de zorgbemiddeling
die zij ervaren hebben voorafgaand aan/ tot hun verhuizing;



de enquête zorghotel die de waardering van zorghotelgasten meet m.b.t. de diverse aspecten van hun
verblijf;



de enquête Zunte die de waardering van klanten voor brasserie Zunte meet.

Gem. rapportcijfer zorghotel
9
8,5

8,8

8,8

2017

2018

8,4

8,1

8
7,5
2015

2016
Gem. rapportcijfer
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Klachten, complimenten en verbeterideeën
Het gasthuis vindt het belangrijk te weten over welke zaken cliënten niet tevreden zijn en kent daarom diverse
mogelijkheden om een klacht te uiten. Deze variëren van direct mondeling contact met de medewerker of
manager, een papieren of digitaal ‘Praat-er-over-kaartje’, een brief of mail tot het inschakelen van de
onafhankelijke Klachtencommissie Verpleging en Verzorging Utrecht (KVVU). Informatie over de
klachtenregeling is onder meer te vinden op de website en in de informatiemap voor bewoners en wordt zo
nodig actief onder de aandacht gebracht door medewerkers. De volledige klachtenregeling is desgewenst
opvraagbaar.

meldingen naar soort en aantal
54

60
50

50

40

39

40
30

27
17

20
10

3

1

2015

2016

21

23

4

3

2017

2018

0
klachten

complimenten

verbeterideeën
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compliment
“…. was een groot succes. De gasten
hebben genoten van de heerlijke lunch en
borrelhapjes. Ze vonden het heerlijk! Ook
heeft jullie prachtige locatie en vooral de

De Smeezaal, klaar voor gebruik

vriendelijkheid van jou en je collega’s daar
aan bijgedragen" (zaalhuurder/
organisator bijeenkomst).

Er zijn in 2018:


geen klachten ingediend bij de Klachtencommissie Verplegings- en Verzorgingshuizen Utrecht (KVVU) of bij
de landelijke Geschillencommissie;



13 klachtmeldingen met in totaal 23 klachtonderwerpen geuit bij het gasthuis zelf. 22 Meldingen betroffen
een of meer complimenten (in totaal 39 complimentonderwerpen). Er waren 3 verbetermeldingen.



naast een beperkt aantal ‘Praat-er-over-kaartjes’, enkele brieven/kaarten en telefonische meldingen, vooral
meldingen per mail gedaan;



geen klachten die vaker dan drie keer voorkwamen;



veel complimenten over de ontvangst, de zalen en de catering door zaalhuurders.

Gemiddeld werden klachten in een week afgehandeld, met uitschieters naar beneden en naar boven. Bij een
tweetal klachten was meer tijd nodig voor een zorgvuldige en afdoende afhandeling van de klacht dan de
termijn van vier weken die wij ons hebben gesteld. Dit werd afgestemd met de klager.
Alle klachten en verbeterideeën zijn opgepakt. Soms werden excuses aangeboden of werd uitleg gegeven,
bijvoorbeeld over de reden voor de verlate inning van rekeningen die kwam doordat een nieuwe financiële
afdeling moest worden ingericht. Soms werden problemen direct opgelost of maatregelen getroffen om
herhaling van de klacht te voorkomen (zoals instructie hoe te handelen bij een ongerechtigheid in voedsel).
Soms was een klacht aanleiding tot een structurele verbetering, zoals het aanstellen van een extra nachtdienst.
N.a.v. een tweetal klachten vanuit het zorghotel zal in 2019 voor zorghotelgasten (in aanvulling op hun
aanspreekpunt in het verpleegkundig team) een vast aanspreekpunt worden aangesteld per gast die door de
week beschikbaar is en kleine vragen of problemen direct kan beantwoorden of oplossen .
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HISTORISCH ERFGOED
Behoud monumentale Regentenzaal
De gobelins zijn aangemerkt als Nederlands Cultureel Erfgoed. Om de eeuwenoude Regentenzaal en de unieke
gobelins die daar hangen voor het nageslacht te behouden is vanaf 2014 onderzoek uitgevoerd naar benodigde en
mogelijke maatregelen op het gebied van klimaatbeheersing. Rekening houdend met de bescheiden middelen die een
zorginstelling als het Bartholomeus Gasthuis tot haar beschikking heeft, is door de architecten Bertus Mulder en Henk
Knipscheer*, i.s.m. het Instituut Collectie Nederland en de gemeente Utrecht, een plan opgesteld dat zowel effectief
als betaalbaar is.
*Zij hebben tevens de klimaatbeheersing van het Anne Frankhuis verzorgd.
In 2018 is op basis van het projectplan met succes een fondsenwervingscampagne opgezet. Ultimo 2018 was het
benodigde bedrag van ± € 100.000,- binnen. Daaraan droegen ook onze zakelijke vrienden voor een belangrijk deel bij.
De werkzaamheden starten in 2019.
Zie ook:


https://www.cultuurfonds.nl/project/bartholomeus-gasthuis



https://www.mondriaanfonds.nl/interview/straks-gaan-gewoon-de-gordijnen-open-en-zien-we-dewandkleden-in-het-zonlicht/
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Deel van de homepage, website Bartholomeusindewijk.nl

BEDRIJFSGEGEVENS
Aantal cliënten

Intramuraal ZZP zonder behandeling
Intramuraal ZZP met behandeling
Intramuraal VPT met behandeling
Intramuraal VPT zonder behandeling
Eerstelijnsverblijf (ELV)
Wijkverpleging
Herstelzorg
Respijtzorg
Serviceappartementen
Appartementen vrije sector
Commerciële horeca en winkel

Personeel

In loondienst
PNIL
Uitzendkrachten zorg
Uitzendkrachten horeca

Aantal

Dagen

Omzet

18

5.301

€ 6.361.610

79

22.510

0

0

2

572
547

€ 69.682

1.456 uren

€ 71.740

26

€ 91.795
108

€ 19.589

20

€ 503.979

5

€ 39.975
€ 507.580

Aantal

Fte

Kosten

188

90.83

€ 3.685.071

-

-

€ 373.388

-

-

€ 136.375

-

-

€ 3.242
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Deel van de homepage, website Bartholomeusgasthuis.nl

MEDIA
Artikelen geplaatst in de Binnenstadkrant

Uitgave in 2018

‘Geschiedenis blijft een puzzel’, interview Tarq Hoekstra (bewoner)
‘Wonen voor de nieuwe generatie ouderen’
‘Geef de mantelzorger even vrij’; respijtzorg in het zorghotel
‘Beleven, geven en genieten bij ‘Concert met de Hoed’
‘Kom werken in de zorg in hartje stad’

januari
maart
juni
september
november

Social Media

Website Bartholomeus Gasthuis:
Website Bartholomeus in de Wijk
Intranet voor medewerkers
Iedere maand een digitale nieuwsbrief
Iedere week twee Facebookberichten

https://www.bartholomeusgasthuis.nl/
https://www.bartholomeusindewijk.nl/
Alleen voor medewerkers
https://www.bartholomeusindewijk.nl/contact/subscribe
https://www.facebook.com/bartholomeusgasthuisutrecht/
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Appartement ingericht door Ikea als proef voor project Het Nieuwe Gasthuis

SAMENWERKINGSPARTNERS
Partner in welzijn en historie

Onderdeel

Alzheimer Nederland
Behandelaren Salus
Bridgeclub Sans Rancune
Bureau Senia
Centraal Museum
Colour Kitchen
Cugnon concert/ alle concerten
Dichtersgilde
DOCK (voormalig Doenja)
EET met je hart
Festival Oude Muziek
Geertekerk
Genootschap Kunstliefde
Gessel Groen

Alzheimer Café
Behandelaren op gebied van lichaam & geest
Bridgeclub binnen Uit&Doe Agenda
Leesclubs binnen Uit&Doe Agenda
Depot/ archief stukken - restauraties e.d., advies
Inzet kansarmen in ons horecabedrijf
Zondagmiddagconcerten binnen Uit&Doe Agenda
Regelmatige samenwerking i.v.m. tentoonstelling of Uit&Doe Agenda
Activiteiten en inloopmomenten voor wijkbewoners
Faciliteren lunchgroep
Gratis zalen voor Fringeconcerten
Gespreksgroepen, verteluur binnen Uit&Doe Agenda
Schilderen binnen Uit&Doe Agenda
Tuingroep mensen met dementie binnen Uit&Doe Agenda

Gilde Utrecht
Historische Vereniging Oud-UTRECHT
Ikea Utrecht
Internationaal Kamermuziek Festival

Werving/ samenwerking vrijwilligers
Historisch Café binnen Uit&Doe Agenda
Inrichtingsontwerp Het Nieuwe Gasthuis
Gratis zalen voor Verborgen Juwelenroute
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Zorghotelkamer ingericht door Ikea als proef voor project Het Nieuwe Gasthuis

Partner in welzijn en Historie

Onderdeel

Johanniter Nederland
Museum Catharijne Convent
ODBS Puntenburg
Open Monumentendag
Open Tuinendag Utrecht
Salvatorparochie Utrecht
Peuterspeelplaats Partou
Rabobank Utrecht
Reinaerde
SeniorWeb
Steunpunt Mantelzorg
Stichting Boogh
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Stip VSO
Utrechts Klokkenluiders Gilde
Utrechts Stedelijk Gymnasium
Vrijwilligerscentrale

Seniorencafé binnen Uit&Doe Agenda
Tentoonstelling Ik Zorg voor Jou
Kinderen bakken pannenkoeken tijdens Nat. Pannenkoekendag
Deelname aan jaarlijkse landelijke Open Monumentendag
Deelname aan jaarlijkse OTD Utrecht
Communieviering
Peutergroep binnen Uit&Doe Agenda
Vrijwilligers tijdens evenementen
Wekelijkse werkervaringsplek
Inloopspreekuur door vrijwilligers binnen Uit&Doe Agenda
Samenwerkingspartner in pilot respijtzorg
Booghkring voor diner- en themaavonden binnen Uit&DoeAgenda
Onderzoek t.b.v. Het Nieuwe Gasthuis
Wekelijkse werkervaringsplek voor leerlingen met een beperking
Dagelijkse luiding Bartholomeusklok
Adoptiesamenwerking: jong en oud ontmoeten
Werving en doorstroom vrijwilligers
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K.F. Hein Fonds geeft meubelen Lotte van Laatum een plek in het Bartholomeus Gasthuis

Partner in Ouderenzorg

Onderdeel

Aco
Actiz
Alzheimer Nederland
Apotheek Boswijk
Bestuurstafel Utrecht
Buurtzorg
Cosbo
Fresh Unieke Mondzorg
Fysio-Fit
Hogeschool UTRECHT, Inst. paramedische studies
Huisartsartsen praktijken
IVVU
KVVU - Klachtencommissie V&V UTRECHT
MedTzorg
Novicare
ROC Midden Nederland
Steunpunt Mantelzorg
Universiteit Utrecht

Deelname in Ouderenadviescommissie Utrecht
branchevertegenwoordiger Landelijk
Alzheimer Café
Verpleeghuiszorg
Bestuurstafel van bestuurders in zorg en welzijn Utrecht
Onderaanneming wijkverpleging Zilveren Kruis
Belangenbehartiger ouderenzorg
Mondzorg cliënten groepswonen
Fysiotherapie bewoners en zorghotelgasten
Mondzorg cliënten groepswonen
Medische zorg bewoners en gasten zorghotel
Branchevertegenwoordiger Utrecht
Klachtenafhandeling cliënten
Medische zorg avond, nacht en weekend
Behandeldienst bewoners met behandeling
Werkplekleren in groepswoningen
Samenwerkingspartner in pilot respijtzorg
Living Lab
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Brasserie Zunte gereed voor kerstdiner vrijwilligers en gasten van Eet met je Hart en Leger des Heils

HOOGTPUNTEN 2018
Maand

Hoogtepunt

Januari

Ontvlechting Centraal Bureau Vecht & IJssel en Bartholomeus Gasthuis een feit. Het
cliëntdossier ONS met succes gelanceerd
Start manager Finance & Controle: De nieuwe (eigen) financiële afdeling kan worden
opgebouwd. Afas komt online en rekeningen kunnen weer worden geïnd en betaald.
Ikea Utrecht zegt samenwerking toe bij het ontwerp Het Nieuwe Gasthuis
Medewerkersmonitor geeft een overall tevredenheid NPS van 25,5 i.t.t. sector -8,8
De verbouwing van Geertekerkhof 14 tot 5 appartementen is een feit.
Hoogste score op Zorgkaart in regio, gedeelde 2e plek in Nederland
Kwaliteitsbudget van € 357.772 een feit. Ontwikkelbudget voor de regio voor het
verbeteren van digitale vaardigheden van medewerkers. 2,2 Miljoen euro beschikbaar
voor 14 deelnemende instellingen in regio. De jaren van bezuinigingen lijken voorbij.
De jaarlijkse externe ISO 9001 audit brengt geen tekortkomingen aan het licht
Kerstdiner voor 250 vrijwilligers, gasten van Eet met je Hart en Leger des Heils.
Bediening in handen van College van Regenten, bestuur St Vrienden en directieleden
zakelijke Vrienden.
Het ziekteverzuim is nog nooit zo laag geweest. Nieuwe zorgmedewerkers stromen in.

Februari
April
Mei
Juni
Juli
September

Oktober
December
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VOORUITBLIK
Focus, kansen, bedreigingen en verder verbeteren
Focus
Volgend jaar zal de ontwikkeling van Het Nieuwe Gasthuis veel aandacht krijgen, omdat met de fysieke realisatie
- in samenhang met het communicatietechnologieproject - persoonsgerichte, op de diverse doelgroepen
gerichte welzijnszorg, nog beter mogelijk wordt.
Kansen


Positieve waardering door cliënten over het gasthuis



Positief arbeidsklimaat: medewerkers werken graag in het gasthuis, goede instroom van extra
zorgmedewerkers



Laag ziekteverzuim



Meer geld beschikbaar om kwaliteit van (welzijns)zorg te kunnen leveren (Kwaliteitsbudget en
ontwikkelgelden naast tariefsverhoging).



Steun door een omvangrijk en divers netwerk in de stad en daarbuiten, dat ons goed gezind is en
ondersteuning biedt op tal van vlakken.
Een toekomst waarin wij de schat aan ervaring meenemen: op de plank ligt kennis over 650 jaar
mensenzorg, onderdak, besturen en bouwen.
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Bedreigingen/ risico’s
 De krappe arbeidsmarkt, mede door het landelijke kwaliteitsbudget waardoor alle instellingen
zorgpersoneel zoeken, in combinatie met de toenemende vergrijzing.
 Door onderlinge concurrentie om zorgpersoneel te krijgen is verloop onder zorgpersoneel groot.
 De grote toename aan nieuw zorgpersoneel vraagt veel van leiding en zittende medewerkers en
vermindert mogelijk (tijdelijk) de kwaliteit van de welzijnszorg.
 Hoge verwachtingen van cliënten en/of hun familie: door het zorgvuldig gerenoveerde en ingerichte
gebouw, de dito uitstraling van de website en de goede scores op zorgkaartnederland.nl kan men de
verwachting hebben dat het Bartholomeus Gasthuis rijk is en er voorzieningen zijn als in een 5sterrenhotel. Hoewel het gasthuis er alles aan wil doen om het mensen naar de zin te maken, moet
worden gewerkt met dezelfde zorgbudgetten als elders en personeel met dezelfde opleidingen als in
andere instellingen en maken wij, net als iedereen, fouten.
 De interne drive, de extra mogelijkheden (door extra middelen) naast de externe druk van regelgeving
en verantwoording leidt tot overbelasting van het management.
Verder verbeteren
Het Bartholomeus Gasthuis werkt gestaag aan realisatie van de ingezette strategie, is steeds weer op zoek naar
verbetermogelijkheden en innoveert daar waar nodig en mogelijk. Het dashboard, de ‘beraden’ en het
voortdurend in de gaten houden van de ontwikkelingen om ons heen geven hiervoor de handvatten. Steeds
wordt afgewogen welke zaken bij voorrang moeten worden aangepakt en waar even pas op de plaats moet
worden gemaakt om te voorkomen dat de organisatie doldraait.
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Aandacht gaat in de komende periode onder andere uit naar:


de verdere uitwerking en implementatie van Het Nieuwe Gasthuis, waar zorg, welzijn, wonen en ‘goed
oud worden’ elkaar ontmoeten;



het nog structureler betrekken van mantelzorgers; zodanig dat er sprake is van een soepele
samenwerking tussen professionals en familie, ten bate van de bewoner of gast;



verdere vrijheidsverruiming voor cliënten met dementie en voorbereiding op de Wet Zorg en Dwang,
o.a. door inzet van zorgtechnologie en realisatie van Het Nieuwe Gasthuis;



verder aanscherpen van de gasthuisvisie op wonen en leven in het woonzorgcentrum en verblijf in het
zorghotel;



aantrekken en behouden van goed deskundig en betrokken (zorg)personeel;



verbeteren van de digitale vaardigheden van medewerkers;



monitoren van de werkdruk, om te zorgen voor evenwicht tussen de noodzaak en drive om de vele
plannen te realiseren enerzijds en de draagkracht van medewerkers/ de organisatie anderzijds.
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Bartholomeus Gasthuis I Lange Smeestraat 40 I 3511 PZ Utrecht I 030 23 10 254
www.bartholomeusgasthuis.nl I www.bartholomeusindewijk.nl
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