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TEN GELEIDE  

Voor u ligt het Kwaliteitsjaarverslag 2019 van het Bartholomeus Gasthuis. Dit verslag is opgezet volgens de eisen van 

het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017’. Om de administratieve lasten te beperken is gekozen voor een zodanige 

opzet, dat hiermee tevens wordt voldaan aan de diverse andere jaarlijkse rapportageverplichtingen, zoals de 

verplichting van een bestuursverslag, klachtenverslag, milieuverslag, etc. Het verslag heeft voorts 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 jaarverslagenzorg.nl, tezamen met de 

Jaarrekening 2019.   

Ouderenzorg is een vak. 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, 20 mei  2020 

Bestuur Bartholomeus Gasthuis 

 

DE OPZET VAN HET 

KWALITEITSVERSLAG 

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/?utm_source=jaarverslagenzorg.nl&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirect
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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.  

 

 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=RKc9LrJ7H0o&feature=youtu.be 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cSCiaHzMBmg
https://www.bartholomeusgasthuis.nl/organisatie/kwaliteitsplan
https://www.youtube.com/watch?v=RKc9LrJ7H0o&feature=youtu.be
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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. zijn basisvoorwaarden om 

tot maatwerk te kunnen komen en te zorgen dat bewoners en gasten hun leven kunnen leven zoals zij dat het 

liefste willen. Persoonsgerichte zorg vraagt om een zodanige inrichting van de organisatie dat het gesprek tussen 

medewerkers en bewoners c.q. hun naasten over wat er voor de bewoner nodig is structureel gevoerd kan 

worden en dat de cliënt werkelijk centraal staat. Daarover gaat dit speerpunt.  

 

De belangrijkste acties/resultaten in 2019 

 Persoonlijke welzijnszorg: zinvolle dag  

 Vrijheidsverruiming waar mogelijk   

 Aanscherping werkwijze MDO 

 Ondersteuning medewerkers ter bevordering van persoonsgerichte zorg  

 

Persoonlijke welzijnszorg: zinvolle dag  

In het verslagjaar werd de in 2018 gestarte actie om (welzijns)activiteiten in te bedden in de dagstructuur van de 

groepswoning voortgezet. Systematisch wordt in kaart gebracht welke bewoners individueel maatwerk nodig 

hebben, omdat zij niet meer kunnen genieten van groepsactiviteiten, zelfs niet als deze plaatsvinden in de 

besloten setting van de huiskamer van de eigen groepswoning. Met individueel maatwerk bedoelen we dan op 

de individuele bewoner gerichte activiteiten die bijdragen aan diens welbevinden, zoals samen naar muziek 

Waardering op Zorgkaart Nederland 

“Mijn moeder (met de ziekte van Alzheimer) heeft ruim een jaar in het 

Bartholomeus gewoond tot haar overlijden. Ik heb gezien dat de verzorgenden 

met veel liefde, geduld en toewijding de bewoners bijstaan. De verzorging is heel 

erg goed, evenals het eten. Er heerst rust en een gezellige, gemoedelijke sfeer. Ik 

heb me als dochter ook altijd erg welkom gevoeld. Er was oprechte interesse en 

belangstelling voor me en altijd een luisterend oor www.zorgkaartnederland.nl  

17-1-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zorgkaartnederland.nl/
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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.  

 

 

 

 

Luisteren, voorlezen, handen masseren, een spelletje doen, etc. De aanstelling van een welzijnsmedewerker met 

als aandachtsgebied 'welzijn in de groepswoningen' en het besluit tot een blijvende bijdrage van het 

welzijnsteam in de groepswoningen gaf hieraan een extra impuls.   

 

Vrijheidsverruiming waar mogelijk   

In 2019 werd de eerder in gang gezette werkwijze voortgezet om per bewoner van de groepswoning met alle 

betrokkenen zorgvuldig te kijken hoe een maximale bewegingsvrijheid gecreëerd kan worden, passend bij de 

persoon en diens behoeften en mogelijkheden. De mate waarin bewoners zelfstandig de groepswoning verlaten, 

naar de brasserie of naar buiten gaan, verschilt per bewoner. Waar de ene bewoner zelf over de deurcode 

beschikt en zelfstandig naar beneden (en soms naar buiten) gaat, gaat er bij een andere bewoner altijd iemand 

mee ter begeleiding. 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 2019 is geïnvesteerd in de aanleg van (de randvoorwaarden voor) zorgtechnologie voor dwaaldetectie en 

deursturing, die in de loop van 2020 verdere vrijheidsverruiming mogelijk zal maken. Zie verder bij ‘Veiligheid’. 

Voorts zijn er in het kader van het project Het Nieuwe Gasthuis plannen voor de realisatie van verschillende ruimtes in 

het huis waar mensen met dementie terecht kunnen, waaronder een Tuinatelier en een  ruimte waar activiteiten 

worden georganiseerd én gelounged kan worden voor mensen met dementie. Hiermee verschuift, conform de nieuwe 

Wet Zorg en Dwang, het perspectief nog meer naar "vrijheid tenzij".  

 
NB Overigens bleek uit de evaluatie van de pilot vrijheidsverruiming in 2017 ook, dat vrijheidsverruiming niet voor iedere bewoner het hoogste 

ideaal is. Een deel van de bewoners met dementie ervaart, zeker bij het voortschrijden van de ziekte, eerder behoefte aan minder vrijheid, aan een 

kleine en bekende eigen ruimte, omdat alles wat daarbuiten ligt onbekend is en angstig of verward maakt. Ook hier willen wij rekening mee 

houden. 

 

Omdat beelden soms zoveel meer 

zeggen …  

https://www.youtube.com/watch?v=vWv-nNeE-EQ&t=28s
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Aanscherping werkwijze MDO 

In 2017/2018 startte een nieuwe werkwijze rond het MDO in de groepswoningen. Doel was ervoor te zorgen dat 

in het MDO het juiste gesprek wordt gevoerd tussen de verschillende betrokkenen bij een bewoner. Met als 

centrale vraag hoe het leven van de bewoner zo goed mogelijk kan worden voortgezet, in aansluiting op zijn of 

haar behoeften en mogelijkheden. Er werd een korte vragenlijst ontwikkeld over de verschillende aspecten die 

kunnen bijdragen aan ‘kwaliteit van leven’; de zgn. MDO-enquête. Eerste contactpersonen werd gevraagd om 

ter voorbereiding op het MDO deze enquête in te vullen. Het eerste Aanspreekpunt Zorg (verantwoordelijk voor 

de zorg aan de bewoner) vulde eveneens een vragenlijst in. In een telefonisch vooroverleg werden vervolgens 

de meest opvallende zaken besproken en bepaald welke onderwerpen in het MDO aan de orde moesten komen. 

In 2019 werd de MDO-enquête geëvalueerd en op onderdelen verbeterd. Dit gebeurde op basis van reacties en 

suggesties van 1e contactpersonen en betrokken medewerkers. Inzet was de praktische inzetbaarheid van het 

instrument en de mogelijkheid om eigen inbreng van 1e contactpersonen te vergroten. De cliëntenraad was 

betrokken bij de evaluatie en gaf een positief advies over het aangescherpte instrument. Dit zal in 2020 in 

gebruik worden genomen onder de nieuwe naam “Formulier voorbereiding MDO”. 

Ondersteuning medewerkers ter bevordering persoonsgerichte zorg 

In 2019 is met diverse maatregelen ingezet op het creëren van een nog diepere bewustwording m.b.t. 

persoonsgerichte zorg door middel van trainingen, introductiebijeenkomsten, inwerkprogramma, opleiders, etc.  

 

We belichten hier kort (niet uitputtend) enkele trainingen die speciaal met dit oogmerk werden gegeven: 

 Een training ‘positieve communicatie en feedback’ gevolgd door een 'teamboost', gericht op een goede 

integratie van de grote instroom aan nieuwe medewerkers vanwege het extra kwaliteitsbudget.  

Achterliggende gedachte hierbij is dat door een open cultuur, een prettige en laagdrempelige samenwerking  
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 te bevorderen en begrip te krijgen voor elkaars standpunten en overtuigingen, medewerkers samen kunnen 

doen wat goed is voor de bewoners. Zie verder bij het Speerpunt ‘Leren en verbeteren’.een interne training 

van de zorgteams door het team welzijn, gericht op het naadloos in elkaar overgaan van welzijn en zorg, van 

zijn en doen. Zorgmedewerkers leerden hoe ook kleine dingen, zoals een handmassage,  al kan bijdragen 

aan het welbevinden van een bewoner. Een zorgmedewerkster over deze training: “er is nu veel meer 

onderling contact tussen ‘zorg’ en ‘welzijn’, ik leen nu ook vaker materialen bij welzijn”. Team welzijn consta-

teert dat “zorgmedewerkers meer vragen durven te stellen en aangeven zich door deze training in eigen huis 

ondersteund en geïnspireerd voelen om persoonsgericht welzijn op de groepen verder invulling te geven”. 

 Een training groepsdynamica voor medewerkers van de groepswoningen, waarbij vooral werd stil gestaan 

bij grote 'life-events' voor bewoners: inhuizen, verhuizen, overlijden. Door goed te weten wat de 

afgesproken werkwijzen zijn, wat van belang is en door goed te luisteren en te kijken, kunnen medewerkers 

nog beter inspelen op deze voor bewoners ingrijpende gebeurtenissen.  

 De theatervoostelling ‘Dag mama’, waarover meer in het onderdeel ‘Leren en verbeteren’. 

 

Bezoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

In juni werd het gasthuis bezocht door de IGJ. De inspecteurs observeerden een middag lang diverse afdelingen 

tijdens hun werk, om een beeld te krijgen hoe op (diverse) afdelingen geleefd en gewerkt wordt. Zij toetsten of  

dat wat zij zagen overeenkwam met de afspraken in de zorgplannen. Daarnaast spraken zij met diverse 

geledingen in de organisatie: de bestuurder, een delegatie van het College van Regenten (RvT) en diverse 

medewerkers. Alle getoetste normen werden beoordeeld met een donkergroene score, die inhoudt dat er 

alleen positieve punten werden geconstateerd.  Ook waren er complimenten voor het kwaliteitssysteem en de 

systematische wijze waarop het Bartholomeus Gasthuis werkt aan verbetering.  

Uit het Inspectierapport van de IGJ 

“Uit de observaties, de gesprekken en de dossierinzage blijkt 

dat de zorgverleners de wensen en behoefte van de cliënten 

goed kennen. Zij weten te vertellen hoe zij het beste met de 

cliënten om kunnen gaan, wat hun voorkeuren zijn en hoe zij 

graag geholpen willen worden bij de dagelijkse 

verzorging”,  Rapport Inspectiebezoek Bartholomeus 

Gasthuis op 19 juni 2019  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bartholomeusgasthuis.nl/actueel/2019/_IGZ_Vastgesteld_rapport_BG_
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WONEN EN WELZIJN 

Een integrale welzijn-wonen-zorgketen 

Negen 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 Stimulerings-

fonds Creatieve Industrie is een plan gemaakt voor een Huis in de Wijk 2.0, Het Nieuwe Gasthuis genoemd.  

 

Het plan voor Het Nieuwe Gasthuis kent onder meer de volgende onderdelen: 

 een vernieuwende segmentering van de doelgroep waardoor op maat ondersteund kan worden bij het 

‘goed oud worden’;  

 realisatie van verschillende, laagdrempelige (open) entrees aan de ‘randen’ van het gasthuis, met 

daarachter verschillende ruimten met elk een eigen karakter;   

 per gesegmenteerde doelgroep en per ruimte een programma en behandelingen die ondersteunen bij 

‘goed oud worden’;  

 een te onthouden tijdsprogrammering die naadloos aansluit bij ‘het ritme van de stad’;  

 inzet van domotica met het oog op vrijheidsverruiming en veiligheid voor mensen met dementie; het 

creëren van ‘sociale alibi’s’ die mensen uitnodigen om überhaupt over de drempel te stappen van een  

zorginstelling, zonder dat zij perse hulpbehoevend of kwetsbaar zijn. 
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Schoonheidsspecialiste en huidcoach, een van de behandelaren in het vernieuwde ‘Salus’ 

 

Zoals aangegeven in het meerjaren Kwaliteitsplan 2019 – 2021 vergt de realisatie van het Nieuwe Gasthuis in al 

zijn facetten meerdere jaren. Niet alleen vanwege de benodigde financiële middelen, maar ook omdat door het 

innovatieve karakter van dit concept geen gebaande paden bewandeld kunnen worden en het niet mogelijk is  

te leunen op elders opgedane ervaringen. In 2019 lag daarom de focus op de realisatie van Health Centrum 

Salus.  

 

Acties/ resultaten 2019 

 Health Centrum Salus 

 Welzijn op maat voor diverse doelgroepen 

 Respijtzorg en Kortdurend Verblijf WMO 

 

Health Centrum Salus 

In 2019 werd de verbouwing, inrichting, bemensing (nieuwe kapper en schoonheidsspecialiste/huidcoach, 

invulling gastvrouwfunctie) en ingebruikname van de eerste nieuwe ruimte in het kader van Het Nieuwe 

Gasthuis, Health Centrum Salus, gerealiseerd. Begin september opende de Saluswinkel haar deuren.  

Deze jongste schakel van de kleinschalige welzijn-wonen-zorgketen van het Bartholomeus Gasthuis heeft tot 

doel om de ouder wordende mens te ondersteunen met diverse diensten en producten op het vlak van 

gezondheid en goed ouder worden. Van advies over of behandeling van (ouder wordend) haar, handen, voeten 

of huid tot ayurvedische massage, van producten op het gebied van leefstijl of verzorging tot meditatie, tai chi of 

yoga- activiteiten ter bevordering van vitaliteit en preventie van gezondheidsproblemen. Zelfstandige 

behandelaren en medewerkers van het gasthuis geven samen vorm aan dit integrale concept van (zo) gezond 

(mogelijk) ouder worden.     
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Welzijn op maat voor diverse groepen 

Het gasthuis wil bijdragen aan welzijn en welbevinden van de ouder wordende mens. Van de zestigplusser die 

het leuk vindt om gelijkgestemden te ontmoeten op een vertrouwde plek in de wijk, tot de bewoner met 

dementie in onze groepswoningen.  

Mensen verschillen van elkaar in  wat ze leuk vinden en van welke activiteiten zij energie krijgen. Dat is bij het 

ouder worden niet ineens anders. Waar de ene mens geniet van een klassiek concert of het bijwonen van een 

lezing, wordt de ander vooral blij van een potje ‘jeu de boulen’. Ook ‘biologische schade’ is soms een factor om 

rekening mee te houden. Zo leert de ervaring dat mensen met vergevorderde dementie niet altijd meer kunnen 

genieten van activiteiten in een ruimte met veel andere mensen, door het teveel aan prikkels.  

Het gasthuis bied om die reden een scala aan mogelijkheden voor diverse doelgroepen met uiteenlopende 

interesses en mogelijkheden: van het zelf organiseren van activiteiten waarbij het Bartholomeus Gasthuis alleen 

faciliteiten biedt, tot één-op-één maatwerk voor mensen met vergevorderde dementie.  

 

Een greep uit de ontwikkelingen in het verslagjaar: 

 Op wens van bewoners van het woonzorgcentrum werd een toneelgroep gestart, waarvoor veel animo 

blijkt. Bewoners geven aan elkaar hierdoor op een heel andere manier te leren kennen. De eerste serie 

lessen smaakte naar meer, gezocht wordt momenteel naar aanvullende financiering. 

 Nieuwe activiteiten in de (huiskamers van de) groepswoningen waren onder meer een dansactiviteit 

met vrijwilligers, een kleinschalige kerstviering en muziek met leerlingen van het Utrechtse 

conservatorium.   

 Op initiatief van bewoners uit de binnenstad werd in 2019 het ‘Concert met de Hoed’ gelanceerd.  

Op 16 zondagmiddagen per jaar staat de Smeezaal (met uitstekende akoestiek) ‘gratis’ ter beschikking 

vooroptredens van amateurmusici - koren, solisten en muziekensembles - uit Utrecht.   
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“Door iets wat je graag doet met elkaar te delen ontstaat er een 

netwerk gebaseerd op lol, passie en gemeenschappelijke delers. Heb je 

dan een keer hulp nodig, dan is het fijn om op zo’n informeel netwerk 

terug te kunnen vallen”. 

                               
 ‘Concert met de hoed’, tekening Marian Alblas, kunstenaar en vrijwilliger van het schilderatelier  

 

 

 

Het mes snijdt aan meerdere kanten: muziekliefhebbers en -gezelschappen hebben een gratis podium in 

de wijk en brengen eigen ‘publiek’ mee; (wijk)bewoners kunnen op een saaie zondagmiddag genieten 

van een uitje en mooie muziek (gemiddeld zijn er zo’n 75 bezoekers) en van het geld na dat afloop 

vrijwillig wordt gedoneerd in de ‘hoed’ worden extra activiteiten gefinancierd voor bewoners van de 

groepswoningen. Bij de concerten met de hoed in het afgelopen jaar werd in totaal zo’n € 4.000,- 

opgehaald. 

Hiermee werd o.a. een zomerse dag met poffertjes en een troubadour gefinancierd voor bewoners en 

konden uitstapjes worden gemaakt naar de Botanische tuinen en het Zuiderzeemuseum.  

 Gestart werd met de formule ‘Cultuur bij Barth’, een maandelijkse culturele middag voor (wijk) 

bewoners met een presentatie, film of lezing en aansluitend een gesprek. Iedereen kan hiervoor een 

onderwerp of vorm aandragen. Zo hield een bewoner van het gasthuis, neerlandicus en voormalig 

universiteitsbestuurder, een lezing over de ‘pratende primaat’, gevolgd door een geanimeerde discussie.  

 

Respijtzorg en Kortdurend verblijf WMO  

Een uniek project, bekostigd door de gemeente Utrecht, maakte dat het gasthuis in 2018 kon starten met een 

logeeropvang, waardoor mantelzorgers tijdelijk worden ontlast van hun zorgtaken. Deze WMO-pilot is in 2019 

voortgezet en loopt nog deels door in de eerste maanden van 2020. De logeeropvang kost de gebruiker niets en 

kent geen drempel voor aanmelding, zoals een huisartsverwijzing. Eventuele zorg wordt vergoed door de 

zorgverzekeraar. De pilot was bedoeld om zicht te krijgen op de werkelijke hulpvraag als deze niet gehinderd 

wordt door financiële schotten en andere drempels in de zorg. De evaluatiegegevens uit de pilot zijn benut om 

te bezien hoe de respijtzorg in de komende jaren adequaat vorm te geven. N.a.v. opgedane ervaringen heeft de 

gemeente besloten tot een aanbestedingstraject voor Kortdurend Verblijf. Het gasthuis heeft inmiddels een  
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contract voor deze tijdelijke vorm van opvang voor mensen met dementie die nog zelfstandig wonen m.i.v. 

2020. Voorwaarden zijn een indicatie via het Buurtteam en geen indicatie voor de Wet Langdurige Zorg.  

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.   

Acties/resultaten 2019 

 Brandveiligheid: nieuwe bekabeling van rookmelders en branddeuren 

 Nieuwe alarm-ontruimingsalarminstallatie  

 Aanleg zorgtechnologie ter vergroting veilige leefruimte voor bewoners 

 Voorbereiding Wet zorg en dwang  

 Voorbereiding BHV scholing  

 

Brandveiligheid: nieuwe brandbekabeling en brandmeldcentrale 

Bij het nieuw vereiste inspectiecertificaat kwam in 2017 aan het licht dat het functiebehoud van de brandveiligheid-

installatie niet goed is aangelegd. Vernieuwing van de bekabeling en het werken met separate brandpiepers bleek  
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vereist om een nieuw inspectiecertificaat te kunnen verkrijgen. Een omvangrijke en kostbare aangelegenheid in een 

bestaand gebouw. De werkzaamheden zijn inmiddels met succes afgerond. Het brandbeveiligingscertificaat is 

verkregen.    

Aanleg zorgtechnologie ter vergroting veilige leefruimte voor bewoners 

Gebruikmakend van het feit dat de plafonds in huis toch open moesten vanwege de nieuwe brandbekabeling, 

zijn ook meteen kabels getrokken en bakens en roomcontrollers geplaatst voor draadloos alarmeren, dwaal-

detectie in de openbare ruimtes, deursturing (en mobiel werken in de zorg – zie verder bij Hulpbronnen). 

Bewoners met dwaalgedrag kunnen door deursturing niet buiten een veilige zone komen (doordat de deur dicht 

blijft of er direct een signaal gaat naar de zorg die de bewoner in kwestie kan opvangen). Hierdoor kunnen 

mensen met dementie zich veilig door het huis bewegen en wordt hun leefruimte aanzienlijk vergroot. Deze 

beweging past tevens bij de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang die in 2020 geïmplementeerd zal 

worden. Voor bewoners van het woonzorgcentrum wordt het mogelijk vrijwel overal in huis draadloos te 

alarmeren.   

 

In 2020 worden de aangelegde deursturingen, bakens en roomcontrollers operationeel. Voorafgaand wordt het 

systeem eerst uitgebreid getest met het oog op de veiligheid van bewoners en de impact voor medewerkers.  

 

Voorbereiding Wet zorg en dwang  

Met ingang van 2020 wordt de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. De wet vervangt de wet BOPZ en regelt de 

rechten van mensen die hun wil niet (meer) goed kunnen uiten, zoals mensen met dementie. Kern van de wet is 

dat onvrijwillige zorg in principe te allen tijde moet worden voorkomen door in nauw overleg met betrokkenen  
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  Beleidscyclus in het Bartholomeus Gasthuis  

 

te zoeken naar alternatieven. Onvrijwillige zorg: nee, tenzij. Omdat een aantal onderwerpen in de uitwerking 

van de wet nog verduidelijking behoeft, geldt 2020 als een overgangsjaar. Dit geeft zorgaanbieders een jaar de 

tijd voor een zorgvuldige implementatie van de nieuwe wet. In 2019 zijn ter voorbereiding op de Wzd onder 

meer diverse informatiebijeenkomsten bezocht en de trainingen voor de medewerkers voorbereid.  

 

Nieuwe partner bedrijfshulpverlening 

In het verslagjaar resulteerde een aanbestedingstraject in een nieuwe bedrijfshulpverleningspartner, Crisicom, 

die ons naast de verplichte BHV-scholingen ook adviseert rond brandveiligheid en helpt om oefensituaties in de 

praktijk vorm te geven. Dat laatste luistert nauw gezien de kwetsbare doelgroep in huis.    

LEREN EN VERBETEREN VAN KWALITEIT 

Gestructureerd werken volgens de beleidscyclus: plan-do-check-act 

Ruim 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 van 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.    

Beleidscyclus Bartholomeus Gasthuis DE PLAN-DO-CHECK-ACT CYCLUS

Strategisch plan Zorgeloos Verzorgd

Op basis van literatuurstudie, marktverkenning, gesprekken en uitkomsten Bartholomeus Gasthuis

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

VERBETERPLAN: het 'beraad'

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 Afleggen verantwoording aan 

Ingedeeld in ernstig, matig, gering risico en als College van Regenten, 

actie opgenomen in het 'Beraad'. Op grond van Clientenraad,

de ernst van het risico wordt binnen de vastge- OR,

stelde termijn actie genomen. Financiers

Uitkomst van scorelijsten

DASHBOARD Uitkomsten van enquetes

- Bestuur Externe audits

- Per team: Exploitatieoverzicht

Zorg Productieoverzicht

Voeding & Horeca Medewerkersuitkomsten

Welzijn

Facilitair

- UvoorU

Acties 

die 

kunnen 

wachten 

gaan 

naar het 

jaarplan 

x+1

ERVAREN KWALITEIT 
VAN LEVEN EN WELBEVINDEN (Basiskamp 3) 

Bewoner/ 1e contactpersoon en diens familie van het 
woonzorgcentrum en de groepswoningen

Gasten van het zorghotel
Binnenstadbewoners die gebruik maken van Barth in 

de Wijk
Zakelijke klanten die zalen huren

DE TOP: Zorgeloos Verzorgd ouder worden: je leven voortzetten 
zoals je wilt en kunt, ook als je minder kan of ziek wordt

FYSIEKE 
(WOON)OMGEVING
- (Brand)veilig
- Aangepast op ouder 
worden - Waardige 
inrichting

BEJEGENING
- Volgens BOM methodiek en 
Huyscode
- Ja, tenzij 
- Alles wat water krijgt groeit 
(ook 'onkruid')

DAGSTRUCTUUR EN ZINVOLLE DAG

Op groepswoning volgens BOM: 
- duidelijk wanneer wat gebeurd 
- Rijk gevulde In&Doe- en Uit&Doe Agenda, 
- passend  in dagritme BOM Uit&Doe Agenda:   
passend bij ouder worden, aantrekkelijk, 
laagdrempelig 
- Geschikt voor mensen met dementie; 
verpleeghuis met zo min mogelijk muren

ALGEMEEN DAGELIJKSE 
VERZORGING
Is de bewoner/ gast schoon en 
verzorgd?
Gaat om kleding, haar, nagels, 
hygiëne,
wensen in deze en behoeften 
kennen
in ritme wat hoort bij 
levensverhaal

PERSOONSGERICHTE ZORG/ AANDACHT
Zorg voor depressie, probleemgedrag, huidletsel, 
ondervoeding/overgewizcht, vallen, 
medicatiegebruik, incontinente, mondzorg, 
bewegeging
Voorkomen van incidenten (MIC en MIM):
Agressie, medicatiefouten, vallen, stoten/knellen, 
pesten, discrimineren

ORGANISATORISCH 
BEKWAAM
HACCP; voeding Hygiëne 
van personen en ruimten
Medicatieveiligheid
Auditsysteem Nalleven 

GEZONDHEIDSRISICO'

PRETTIGE EN VEILIGE WOONOMGEVING 
(basiskamp 2)

BASIS OP ORDE 
(Basiskamp 1)

Visie op welzijn-wonen-zorg in en buiten gasthuis

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

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

CQ
Zorgkaart

Enquete Uit&Doe
Enquete Zorgbemiddeling Enquete 

Zorghotel
Praat-erover-kaartje Klachten en 

meldingen Enquete Zunte
Zunte scorelijst bewoner Enquete Zalen
Enquete 1e CP voor MDO (GW en WZC)

Huyscode Calamiteitenkaarten Zo zijn 
onze manieren Agenda's Dagritme op 

de GW KAARTEN

Sorelijsten
Zorg

Hygiene groepswonen Medicatieveiligheid
Basis op orde - team

Basis op orde - bewoner
Welzijn: verbetersuggesties

van enquete Hotel en ZorgBem Facilitair
Naleven Huyscode Huysdames; 

Haccp/schoonmaak Calamiteiten/ onderhoud
Voeding & Horeca

Basis op orde HACCP Zorg Hygiene 
groepswonen Medicatieveiligheid Basis op 

orde - team Basis op orde - bewoner
Welzijn: verbetersuggesties van enquete 

Hotel en ZorgBem Facilitair Naleven Huyscode
Huysdames; Haccp/schoonmaak

Calamiteiten/ onderhoud Voeding & Horeca

Exploitatieoverzicht
Productieoverzicht

Medewerkersbladen Medewerker 
Monitor

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

ERVAREN KWALITEIT 
VAN LEVEN EN WELBEVINDEN 

Zorgeloos Verzorgd ouder worden;
je leven voortzetten zoals je wilt en kunt, ook als je minder kan of ziek wordt

FYSIEKE (WOON)OMGEVING 
- (Brand)veilig 

- Aangepast op ouder 
worden - Waardige 

inrichting 
- Logistiek LEAN 

BEJEGENING
- volgens Huyscode

- Ja, tenzij  
- Alles wat aandacht krijgt groeit 

(ook negatieve zaken)
-Generatieloos, drempelloos, 

'muurloos'

Visie op welzijn-wonen-zorg in en buiten gasthuis

CQ
Zorgkaart

Enquete Uit&Doe
Enquete Zorgbemiddeling

Enquete Zorghotel
Praat-erover-kaartje

Klachten en meldingen
Enquete Zunte

Zunte scorelijst bewoner
Enquete Zalen

Enquete 1e CP voor MDO (GW 
en WZC)

Levenskaart
KAARTGroepswonen
Huyscode & Huysstijl

Agenda's In&Doe - Uit&Doe
CalamiteitenkaartenLTOP

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

Jaarthermometer

De meetinstrumenten

DAGSTRUCTUUR EN ZINVOLLE DAG 
(BOM) 

- Passend  in dagritme, aantrekkelijk, 
laagdrempelig 

- Geschikt voor mensen met 
dementie

- Familieparcitipatie en vrijwilligers

OMGEVING, DAGINVULLING, BEJEGENING: ZINVOL LEVEN (Basiskamp 2)

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

Juiste mensen op de juiste plek, fit en getraind. Dragers. Expeditieleider. Verschillende 
kwaliteiten (skills). Deskundigheid en ervaring,  In voor de top halen. Een route en een doel. 

Juiste spullen. Voldoende geld. Communicatiemiddelen. 

Exploitatieoverzicht
Productieoverzicht

Medewerkersbladen
Medewerker Monitor

PERSOONSGERICHTE ZORG/ AANDACHT
Zorg voor  depressie, probleemgedrag, huidletsel, 
ondervoeding/overgewizcht, vallen, medicatiegebruik, 
incontinente, mondzorg, bewegeging
Voorkomen van incidenten (MIC en MIM):
Agressie, medicatiefouten, vallen, stoten/knellen, 
pesten, discrimineren
Voorkomen van gevaarlijke situaties: Sensor uit, 

Is bewoner schoon? Gaat om 
haar, kleding, nagels, hygiëne, 

wensen in deze en behoeften 
kennen wat past bij het  
'levensverhaal'

ORGANISATORISCH BEKWAAM
HACCP; voeding Hygiëne van 
personen en ruimten  
Medicatieveiligheid  Auditsysteem  
Nalleven huyscode 

ALGEMEEN DAGELIJKSE VERZORGING GEZONDHEIDSRISICO'S 
SCORELIJSTEN

Zorg
Hygiene, medicatieveiligheid, 

Basis op orde (2) 
Facilitair

Naleven Huyscode
Calamiteiten, Huysdames

Voeding & Horeca
Basis op orde, HACCP

BASIS OP ORDE (Basiskamp 1)

PLAN

ACT

CHECK

Zorgeloos 
Verzorgd oud 
worden in het 

hart van Utrecht

DO

Zorgberaad Laatste beraad gehouden op 10-7-2016

Datum vandaag 16-7-2016

Controleer het zorgdashboard en zoom in als uitkomsten daar aanleiding toe geven KB Karin

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 MB Mariska

Voeg ook uitkomsten toe uit verslagen van het Praethuys, Familiehuys, Inspectiebezoeken IGZ, Externe audits, praktijksignalen, etc MM Marineke

Geef aan in welk risicogebied de actie valt Calamiteiten die gemeld moeten worden aan IGZ zijn: JvB Jos

Mogelijkheden: de actie valt onder hoog-risico. DIRECT oplossen INVULLEN!!! RvL Remko

Actie nodig voor zorgberaad: inplannen op onderstaand jaarplan zorgberaad en actie nemen AN (SB) arts Novicare

PN

Pschycholoog 

Nov.

Thema's: (zie nadere uit leg in Scorelijst Bestuur) 1 Scorelijst Basis op orde individ of team C Alle Coaches

1 Visie op zorg. Sturen op kwaliteit en veiligheid. 2 Enquête 1e contactpersoon AvD Astrid 

2 Zorgdossier, decubitus, mondzorg, vrijheidsbep. 3 Klachten, complimenten, 

verbeterideeën
CE Christine

3 Deskundigheid en inzet personeel 4 MIC SvdB Sanne

4 Medicatieveiligheid 5 MIM (zie lijst P&O) AvdB

Annemarie van 

de Berg

5 Vrijheidsbeperking cliënten 6 Medicatieveiligheid RP Rineke Post

6 Mondzorg 7 Hygiëne

7 Decubituspreventie 8 HACCP groepswoning

8 Hygiene en infectiepreventie 9 Beoordeling leveranciers

9 Gebruik psychofarmaca 10 Inzet personeel: formatie-bezetting, 

ziekteverzuim10 Kwal en Veiligheid (hulp)middelen 11 Deskundigheid personeel: scholing

11 Calamiteiten/Brandveiligheid/ ontruiming 12 Audits/ Inspectie/ rapportages Ernst/ risico:

12 Overig (geen thema kwaliteit van zorg in geding) 13 Financiele situatie 1 = Kan catestrofaal aflopen: overlijden/ ernstig blijvend letsel. direct actie nemen

13 Gerealiseerd en afgerond 14 Voortgang jaarplan 2 = Kan (op termijn) leiden tot (blijvend) letsel. Oplossen binnen een maand

15 Uitkomst CQ 3 = Geen letsel tot gevolg. Oplossen binnen 3 maanden

16 Uitkomst Medewerkersmonitor 4 = Op jaarplan jaar x+1 plaatsen

17 Overig zet hier een 1, 2, 3 of 4

ingebracht 

d.d.

probleem/ verbetermogelijkheid benodigde actie concreet doorgevoerde 

oplossing/ actie

concreet resultaat verant-

woordelijk

gereed

0 ONWAAR

0 ONWAAR

0 ONWAAR

0 16-7-2016 1 21-7-2016

0 23-7-2016 2 22-8-2016

1 17-7-2016 Er zit maar 1 bewoner/ 1e CP in de 

Cliëntenraad

1 bij vertrek lid Cliëntenraad toch weer 

opneiuw ons best doen of er een 

bewoner of 1e CP kan toetreden

3 KB/ WE 15-10-2016

1 29-3-2016 Klachtbehandeling (opvolging): 

probleem is dat beleid niet bij 

iedereen goed bekend lijkt.

17 Bespreking in sept.vergadering 3 … … 27-6-2016

1 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.  

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

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 vpk-

team

3. JvB 

ONWAAR

Nieuwe actie? Kopieer regel 28 en voeg in 
onder regel 28 en vul de actie in op regel 29

28%
21% 16% 21%

29%
19% 23%

72%
79%

84%
79%

71%
81% 77%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Bestuur Zorg Horeca Totaal

Voortgang uitgesplitst naar afdeling

Gerealiseerd

Extern: jaarlijks in 
kwaliteitsverslag
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Opleider Nicolette in gesprek met leerling Ivy  

 

 

Acties/ resultaten 2019 

 Opleiders 

 Casuïstiekoverleg in groepswoningen 

 Bartholomeus Academie  

 Medewerkers digitaal vaardig 

 Zorgberaad 

 Lerend netwerk 

 

Opleiders: investeren in leerlingen en kwaliteit organisatie 

Gekozen is om naast extra handen aan het bed ook te investeren in (opleidings)kwaliteit. In 2019 gingen drie - 

intern gerekruteerde - opleiders aan de slag met de begeleiding van leerlingen in de groepswoningen. 

Oorspronkelijk met als hoofdtaak het ‘on the job’ begeleiden van de grote groep leerlingen en het inwerken van 

nieuwe medewerkers. De opleiders, allen ervaren krachten, nemen hiermee de overige zorgmedewerkers veel 

tijd uit handen. Zij kunnen zich daardoor concentreren op de directe zorg aan de bewoners. In de praktijk blijkt 

de inzet van de opleiders in belangrijke mate bij te dragen aan de algehele kwaliteitsverhoging van de zorg. Dit 

komt door de continue focus die zij hieraan kunnen geven, de hulp die zij kunnen bieden bij het goed inbedden 

van nieuwe maatregelen en het feit dat zij op alle afdelingen komen en hierdoor inzichten en oplossingen van 

collega’s op de ene plek kunnen meenemen en doorgeven aan collega’s op de andere plek.  

In 2020 wordt deze functie uitgebreid naar het woonzorgcentrum waar eveneens een opleider aan de slag gaat.  

 

Casuïstiekoverleg groepswoningen: tijd voor reflectie en leren van elkaar 

Dankzij het Kwaliteitsbudget kon een wekelijks casuïstiekoverleg worden ingesteld per groepswoning,  
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waar het team ervaringen uitwisselt en van elkaar leert. Een grote wens van medewerkers en organisatie.  

In 2020 breiden we ook deze overlegstructuur uit naar het woonzorgcentrum.   

 

De Bartholomeus Academie 

De Bartholomeus Academie kent een meerjarig en divers opleidingsprogramma. Dit zorgt ervoor dat medewer-

kers goed worden ingewerkt in hun rol; vakbekwaam zijn en blijven en zich kunnen ontwikkelen en/of kunnen 

doorgroeien. Daarnaast zijn er opleidingen die zich richten op organisatieontwikkeling en werkmethodiek.  

Voor alle rollen is vastgesteld hoeveel opleidingsdagen er zijn. Deze worden vooraf in het jaarrooster ingepland. 

Zo komt de personele bezetting op de afdelingen niet in gevaar en zijn de opleidingsdagen gegarandeerd. Deze 

werkwijze zorgt voor een hoog deelnamepercentage (zie Feiten & Cijfers - medewerkers).  

 

Samengewerkt werd met verschillende opleiders, zoals het Antonius ziekenhuis (bekwaam blijven), Novicare en 

apotheek (klinische lessen), bureau Greep, management- en organisatieontwikkeling, Fresh Unieke mondzorg, 

etcetera, in combinatie met interne opleidingen, bijvoorbeeld over de Brein Omgevings Methodiek en welzijn.  

 

Enkele vermeldenswaardige initiatieven:  

 Op 8 en 16 april 2019 haalde de Bartholomeus Academie de muziek- theatervoorstelling en interactieve 

workshop over omgaan met mensen met dementie DAG MAMA in huis. Uitgenodigd werden alle 

medewerkers (verplichte scholing), vrijwilligers, Cliëntenraad, College van Regenten en familieleden van 

bewoners. De makers (ouderenpsychologen, artiesten en voormalig mantelzorgers) reikten in een 

avondvullend programma de belangrijkste inzichten, handvatten en omgangsvormen aan om aan te 

kunnen sluiten bij de belevingswereld en het beschadigde brein van de mens met dementie. De 

voorstellingen werden als inspirerend en leerzaam ervaren.  

http://oudwordenmetzorg.nl/dagmama/
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Digi-coach Gert-Jan van Os stelt zich voor op Intranet  

 

 

 Verder werd in het verslagjaar de training ‘positieve communicatie en feedback’ georganiseerd. 

Aansluitend vond in alle zorgteams inclusief het verpleegkundig team én het Huysdames-team een 

zogenaamde ‘teamboost’ plaats; een teambuildingsactiviteit over de talenten en samenwerking van 

individuele teamleden. Beide sessies zijn als zeer positief ervaren.  

 Een aantal medewerker schoolde zich bij op het vlak van palliatieve zorg en/of hygiënepreventie.  

 ‘Last but not least’ werd in 2019 een management-development-traject gestart voor het MT en de 

operationeel leidinggevenden van het gasthuis, met als doel de verdere ontwikkeling van het 

management en de onderlinge samenwerking, met maximale benutting van ieders kwaliteiten.  

 

Medewerkers digitaal vaardig 

Het Bartholomeus Gasthuis heeft samen met andere zorgaanbieders VVT een beroep gedaan op het 

zogenaamde Ontwikkelbudget* van het Zorgkantoor voor het project ‘ter verbetering van ICT-randvoorwaarden, 

digitale vaardigheden van medewerkers en sociale innovatiekracht’. Om het project te laten slagen is onder meer 

(gedurende twee jaar) geld beschikbaar voor een of meer digi-coaches per deelnemende organisatie. Het 

Bartholomeus Gasthuis heeft inmiddels twee digi-coaches opgeleid voor deze rol en medewerkers hebben de 

zelfscan digitale vaardigheden ingevuld. Hoewel medewerkers van het gasthuis gemiddeld beter bleken te scoren dan 

de benchmark, nam dit niet weg dat verdere verbetering van de digitale vaardigheden mogelijk (en nodig) is. Inmiddels 

weten veel medewerkers de weg te vinden naar de digi-coach met grote en kleine vragen.   

 

* Dit is landelijk beschikbaar gesteld budget voor het oplossen van problematiek bij de implementatie van het 

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg die bij meerdere zorgaanbieders speelt.  

 De digi-coach: “collega’s komen met 

allerlei, vaak heel basale vragen zoals : “Kun 

je me helpen een tabel te maken?” of : “Hoe 

kan ik een bestand bij mijn e-mail voegen?” 

Ik geef uitleg en laat het iemand dan meteen 

zelf proberen. Dan zie ik meteen of ze het 

begrepen hebben. Mensen zeggen dat ze mij 

makkelijk durven te benaderen  . Er is nog 

steeds veel behoefte, ik ben dan ook blij dat 

het project wordt voortgezet en ik er zelfs 

nog een digi-collega bij krijg. Het voorziet 

echt in een behoefte.    

Een medewerker die regelmatig hulp vraagt: 

“Ik voel me nu veel minder onzeker op de 

computer en als ik ergens niet uitkom vraag 

ik het gewoon. Zo leer ik er steeds iets bij”. 
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Zorgberaad  

Vijf à zes keer per jaar komt het Zorgberaad bijeen; een multidisciplinair samengestelde groep medewerkers, die  

samen nadenken over mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg in het gasthuis hoog te houden en waar nodig 

te versterken. Aanleiding voor verbetering kan zijn een waargenomen trend in de gerapporteerde incidenten in 

de zorg, klachten of opvallende zaken die naar voren komen uit een gelopen audit. Maar ook signalen uit de 

werkpraktijk kunnen aanleiding zijn om te bespreken of kwaliteitsverbetering nodig en mogelijk is. Aan het 

zorgberaad nemen, onder leiding van de locatiemanager, de volgende functionarissen deel: verzorgenden en 

verpleegkundigen uit het woonzorgcentrum, de specialist ouderengeneeskunde, de accountmanager van  

Novicare, de klachtenfunctionaris, de manager strategisch beleid & innovatie en de zorgmanagers.       

 

Lerend netwerk 

In het verslagjaar werd op diverse momenten informatie en advies uitgewisseld met zowel de vaste partners van 

het lerend netwerk (Zorgspectrum en Axion Continu) als met andere collega-zorginstellingen, waaronder Maria 

Dommer en Vecht & IJssel. Onder meer was er contact tussen de bestuurders, bestuurssecretarissen, 

klachtenfunctionarissen, zorgmanagers, zorgbemiddelaars en controllers, met als doel ervaringen uit te 

wisselen, te klankborden en elkaars expertise te benutten. Het betrof uiteenlopende onderwerpen als 

klachtenbeleid, ICT, AVG, Algemene Voorwaarden, zorgbemiddeling, Wet Zorg en Dwang.  

 

In IVVU-verband werden bijeenkomsten gevolgd over o.m. de Wet Zorg en Dwang. De aanwezige zorg-

instellingen werden hier niet alleen geïnformeerd door experts, maar wisselden ook onderling informatie uit. 

 

Onder leiding van het Zorgkantoor werd voorts met een groep zorgorganisaties uit de regio Utrecht gewerkt aan 

een strategische regiovisie op de toekomstige ouderenzorg. Dit traject wordt in 2020 afgerond.           
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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 het gasthuis het doet’. 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? 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 dient de 

doelstelling, het voortbestaan van de organisatie en het cultureel erfgoed. 

 

College van Regenten (Raad van Toezicht) 

De Raad van Toezicht, in het gasthuis naar eeuwenoude traditie ‘College van Regenten’ genoemd, en bestuurder 

zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, continuïteit en toegankelijkheid van de zorg in 

het gasthuis. Samen trachten zij, aan de hand van principes en gedragsregels, het gasthuis goed, efficiënt en 

verantwoord te leiden en leggen zij verantwoording af over het gevoerde beleid aan belanghebbenden.  

Het College van Regenten (Raad van Toezicht) en de bestuurder werken conform de Governance Code Zorg 2017. 

In lijn met deze Code werd begin 2018 het Reglement van Toezicht en Bestuur vernieuwd. Begin 2019 vond voorts 

een aanscherping van de statuten plaats.  

 



 

 
 

2
0

 

 
 

Raad van toezicht (‘College van Regenten’) Bartholomeus Gasthuis: Van links naar rechts: mw. dr. E.M. Bendien, 

dhr. drs. A.P.M. Mol, dhr. mr. A. Wolfsen, mw. mr. A.M. Verhoef en jhr. dr. A.J. Six.   

 

 

Samenstelling College van Regenten 

Naam Functie Installatie Herbenoeming Aftreden 

Mr. A. Wolfsen MPA Voorzitter Februari 2016 2020 2024 

Mw. mr. A. M. Verhoef Vicevoorzitter Juli 2017 2021 2025 

Drs. A.P.M. Mol Penningmeester Februari 2018 2022 2026 

Mw. dr. E.M. Bendien Lid – afgevaardigde 

cliëntenraad 

Augustus 2015 2019 2023 

Jhr. dr. A.J. Six Lid – cultuur 

historisch erfgoed 

December 2015 2019 2023 

Voor nadere informatie, bijvoorbeeld omtrent nevenfuncties, zie www.jaarverslagenzorg.nl, DIGI-MV.  

 

Het College van Regenten: 

 vergaderde in 2019 zes maal in aanwezigheid van de bestuurder; 

 was aanwezig bij het inspectiebezoek van de IGJ en het werkbezoek van premier Rutte;  

 woonde een aantal (in)formele andere bijeenkomsten bij, zoals het vrijwilligersdiner;  

 voerde een jaargesprek met de cliëntenraad en de OR, sprak met het MT en nam deel aan een overleg met 

de OR over de algemene gang van zaken  in de organisatie; 

 wijdde een themabijeenkomst aan het onderwerp ‘Sturing en controle op kwaliteit en veiligheid’; 

 paste, op aanbeveling van de accountant, de statuten van de stichting op enkele onderdelen aan, teneinde 

deze geheel in lijn te brengen met de vigerende Governancecode; 

 nam op 13 maart 2019 het buiten de vergadering genomen besluit tot aanpassing van de statuten van 

de stichting (verleden op 14 maart 2019); gaf zijn goedkeuring aan het voorgenomen besluit van de 

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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Eerste deel van de stichtingsbrief van 20 januari 1407 

 

 

 

bestuurder tot vaststelling van de begroting 2020; stelde het Rooster van aftreden CvR 2019 vast, waarbij 

gezien het bijzondere karakter van het gasthuis besloten werd om het CvR in 2021 uit te breiden met een 

zesde regent; besloot tot herbenoeming van mw. Bendien vanaf 25-8-2019 en dhr. Six vanaf 8-12-2019, 

beiden voor een tweede termijn; gaf zijn goedkeuring aan de voorgenomen besluiten van de bestuurder om 

het Kwaliteitsjaarverslag en de Jaarrekening Bartholomeus Gasthuis 2018 vast te stellen, na kennisneming 

van het accountantsverslag en van de (positieve) controleverklaring van de accountant; verleende de 

bestuurder décharge voor het gevoerde beleid in het verslagjaar 2018; besloot tot nadere aanscherping van 

de Toezichtvisie van het CvR; benoemde m.i.v. 1 augustus dhr. P.N.Th.M. Windt tot waarnemend bestuurder 

vanwege de tijdelijke afwezigheid van de bestuurder en stemde in met de voorgestelde aanpassing van het 

Jaarplan 2019 vanaf 1 augustus 2019 om dezelfde reden;     

 voerde op 20 november eigenstandig een zelfevaluatie uit, waarbij het eigen functioneren, de werkwijzen, 

de gekozen taakverdeling en de onderlinge communicatie aan de orde kwamen. 

 werd gehonoreerd conform de WNT2 (zie verder de Jaarrekening 2019).   

 

De bestuurder 

Het Bartholomeus Gasthuis kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Mevrouw W. van Egdom MBA is sinds 2007 

werkzaam als bestuurder van het gasthuis. Met ingang van 1 augustus 2019 is zij wegens ziekte tijdelijk 

uitgevallen. Haar taken worden waargenomen door waarnemend bestuurder P. Windt.  

 

Zowel mw. Van Egdom als dhr. Windt zijn onafhankelijk en hebben bij de uitoefening van hun functie op geen 

enkele wijze belang bij de stichting.  
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So What. Geschilderd door bewoner en lid cliëntenraad Otto Hamer. Bartholomeus Gallery 

 

 

Cliëntenraad  

Samenstelling Cliëntenraad ultimo 2019 

Naam Functie Installatie Herbenoeming Aftreden 

Dhr. drs. K.W. Stegenga Voorzitter/ Binnenstadbewoner Maart 2016 2019 2022 

Dhr. drs. A.J.J. van der 

Burg 

Secretaris/ Binnenstad bewoner Okt. 2014 2017 2020 

Dhr. drs. J.H.L. de Vries Lid/ Bewoner 

serviceappartement.  

Nov. 2017 2020 2023 

Mw. J. Moonen Lid/ 1e contactpersoon 

bewoner Groepswoning 

Nov. 2019 2022 2025 

Mw. C. van Gorp Lid/ 1e contactpersoon 

groepswoning 

Nov.2019 2022 2025 

Afgetreden:  

 Mei 2019: de heer O. Hamer, lid, bewoner woonzorgcentrum 

 November 2019: de heer H. Heikens, lid, contactpersoon bewoner groepswoning en bewoner 

serviceappartement 

 November 2019 mevrouw H. van Kessel, lid, bewoonster binnenstad 

 

Overleden op 29 september 2019: de heer R. Vermeulen, lid, bewoner woonzorgcentrum  

 

Het secretariaat van de cliëntenraad werd verzorgd door de bestuurssecretaresse, mw. N. van Wees.  

De cliëntenraad beschikt over een budget, waaruit onder meer deelname aan symposia werd gefinancierd. 
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Daken. Geschilderd door oud bewoner Rien Goené. 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;  

 was aanwezig bij een locatiebezoek en beleidsgesprek van het Zorgkantoor  

 bezocht nieuwe bewoners, hield drie maal een spreekuur voor bewoners en familieleden en bracht twee 

nieuwsbrieven uit; 

 gaf positieve (al dan niet verzwaarde) adviezen over het Kwaliteitsjaarplan 2020 en de bijbehorende 

Kwaliteitsbegroting; de Jaarrekening Bartholomeus Gasthuis 2018; de keuze voor kwaliteitsindicatoren  

Wlz 2019; wijziging van de procedure Huiselijk geweld/ouderenmishandeling naar aanleiding van aanpassing 

van de wettelijke regelgeving; wijziging in het was-arrangement; aanscherping van de MDO-enquête als 

cliëntwaarderingsinstrument op basis van een evaluatie; 

 maakte kennis met de waarnemend bestuurder; 

 sprak meerdere keren over de aangekondigde nieuwe wetgeving over de medezeggenschap van cliënten 

(Wmcz 2018) en de betekenis hiervan voor de werkwijze van de cliëntenraad. Vanwege het later ingaan van 

de nieuwe wet (per 1-7-2020) besloot de cliëntenraad, met het oog op een optimale aansluiting op de 

nieuwe wet, om de geplande aanpassing van het huishoudelijk reglement uit te stellen tot 2020 en deze 

parallel te laten lopen aan de nieuwe medezeggenschapsregeling. Hierdoor kan tevens gebruik gemaakt 

worden van modelregelingen zoals ontwikkeld door het LOC; 

 ontving en besprak het Inspectierapport van de IGJ;  

 wierf met succes twee nieuwe cliëntenraadsleden, beiden familie van bewoners van de groepswoningen. 
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Ondernemingsraad 

Samenstelling Ondernemingsraad ultimo 2019 

Naam Functie Vertegenwoordiger 

van afdeling/ team 

Installatie Aftreden 

Dhr. J.H.P. van Baarsen 

 

Voorzitter  Bestuur & 

administratie 

Juli 2015 2021 

Dhr. G.J. van Os Ambtelijk 

Secretaris  

 Januari 2017 2021 

Mw. S. van den Berg Vicevoorzitter Woonzorgcentrum/ 

Verpleegkundig team 

December 2016 2021 

Mw. L.A. Wijnhold- 

Pereira Furtado 

Lid Voeding & Horeca Oktober 2015 2021 

Mw. H. Dam Lid Groepswoningen April 2019 2022 

Mw. M. van Vliet  Lid Fac. Dienst & Welzijn April 2019 2022 

     

Afgetreden februari 2019: mw. Z.WE. Siefkes  (Groepswonen).  

De ondernemingsraad: 

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

aanwezigheid van de manager HRM en de bestuurder en/of locatiemanager; 

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

 had tweemaal een artikel 24-overleg over de algemene gang van zaken van de organisatie, waarvan  

eenmaal in aanwezigheid van een lid van het College van Regenten; 
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De huiskamer voor vrouwen rond 1920 

 

 volgde een eendaagse OR-training en aanvullende individuele trainingen op het aandachtsgebied;   

 stemde in met de aanpassing van de regeling attenties voor personeel; de herziening aanvraag 

werktijdenregeling in het kader van het kwaliteitsbudget; de herziene studie/stageregeling; de 

aanpassing van de diensttijden in de groepswoning naar 8-uursdiensten; het (begin 2020) doen 

uitvoeren van een Periodiek Medisch Onderzoek en adviseerde positief over een belangrijke 

voorgenomen investering in het hoekpand; 

 kreeg en besprak de volgende onderwerpen ter informatie: Kwaliteitsjaarplan en begroting 2020; 

rapport IGJ m.b.t. bevindingen inspectiebezoek; aanpassing werktijden Woonzorgcentrum in pilotvorm;  

financiën per kwartaal en dashboards’; besteding en inzet kwaliteitsgelden; plannen en ontwikkelingen 

rond het Nieuwe Gasthuis waaronder de verbouwing van het Salus; ARBO en Ri&E; Jaarrekening en 

Kwaliteitsjaarverslag 2018 en 2019; Norovirus; aanstelling waarnemend bestuurder; knelpunten 

vanwege de personele formatie; aanpassing in huis voor technische ondersteuning van wifi en verre-

gaande vrijheidsverruiming bewoners met dementie; invulling van het ambtelijk secretariaat van de OR. 

 voerde een eindejaargesprek met het College van Regenten over de samenwerking met de waarnemend 

bestuurder. De OR heeft deze samenwerking als constructief ervaren. 

 

PERSONEELSSAMENSTELLING 

https://www.youtube.com/watch?v=RKc9LrJ7H0o&feature=youtu.be 

 

In de zes groepswoningen werken verpleegkundigen niveau 4, 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. Zij worden hierbij ondersteund door huysdames en -heren (ontbijtondersteuning, linnen en 

schoonmaak), medewerkers welzijn, vrijwilligers en mantelzorgers. Het gasthuis leidt daarnaast leerlingen en 

stagiaires op die eveneens hun bijdrage leveren. Per groep is er een coach.  

https://www.youtube.com/watch?v=RKc9LrJ7H0o&feature=youtu.be
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De huiskamer voor mannen rond 1920 

Deze 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. 

In het woonzorgcentrum werken verpleegkundigen niveau 4 en 5 en welzijnsmedewerkers, verzorgenden-IG 

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 verpleeg-

kundigen fungeren tevens als vraagbaak voor de teams in de groepswoningen (verpleegkundige expertise). 

Vanwege de verschillende vormen van zorg – groepswonen, intramurale zorg, wijkverpleging, zorghotel, 

respijtzorg – en evenzovele financieringsvormen zijn er twee zorgmanagers. Vanwege pensionering nam de 

zorgmanager van het woonzorgcentrum mw. Van Roest in 2019 afscheid. Zij werd opgevolgd door mw. Wenting.   

Inzet kwaliteitsbudget  

In 2019 kreeg het Bartholomeus Gasthuis in eerste instantie het maximale initieel vastgestelde budget à   

€ 357.772,- aan extra kwaliteitsgelden; 85% voor personele inzet en 15% voor zorgtechnologie. Omdat het 

gasthuis meer geld had aangevraagd dan het initieel toegekende budget en er bij de herschikking door het 

Zorgkantoor budget overbleef, kreeg het gasthuis in het vierde kwartaal nog eens € 150.000,- toegekend.  

 

Conform het ingediende Kwaliteitsplan en de bijbehorende Kwaliteitsbegroting is dit geld ingezet ter versterking 

van het welzijnszorg- en behandelteam door het aantrekken van extra medewerkers, leerlingen en stagiaires,   

het aanstellen van interne opleiders en extra investering in het verder bekwamen van medewerkers d.m.v. de 

Bartholomeus Academie; het strategisch opleidingsprogramma (zie verderop in het verslag).  
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Informele hulp 

Naast personeel, leerlingen en stagiaires, leverden ook de bijna 150 vrijwilligers een substantiële bijdrage aan de 

kwaliteit van leven en wonen in het gasthuis. Zij zorg(d)en op tal van terreinen voor net die extra’s die het leven 

van bewoners/gasten veraangenamen, bijvoorbeeld als maatje, ondersteuner bij het diner in de groepswoning, 

in de winkel of de tuin, als begeleider of initiator van de diverse welzijnsactiviteiten. Ook familie van bewoners 

droeg bij door hulp te bieden bij het diner of bij praktische zaken als schoonmaak, toen tijdens een uitbraak van 

het noro-virus veel medewerkers ziek waren. Zij hielde extra toezicht tijdens de vervanging van het verpleeg-

oproepsysteem en begeleidden een uitje naar de botanische tuinen met  bewoners van de groepswoningen. We 

bedanken vrijwilligers jaarlijks met een spetterend en zeer gewaardeerd vrijwilligersdiner van de eigen koks.  

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.  

Acties/resultaten 2019 

 Digitale (zorg)telefonie 

 Zorgtechnologie en brandveiligheid , zie speerpunt veiligheid 

 Voorbereidingen mobiel werken in de zorg 

 Duurzaamheid 

 Overgang naar een moderne, veilige workspace: Horizon 
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Digitale (zorg)telefonie 

In april werd de verouderde analoge telefooncentrale vervangen door een nieuwe centrale die via een IP-

verbinding data en spraak verstuurt. Er vond een upgrade plaats van de telefonie, de dect telefoons en de 

verpleegoproep. Gelijktijdig ging een nieuwe manier van werken van start met een keuzemenu achter het 

centrale nummer, ook tijdens kantooruren, en voicemail voor een aantal functionarissen. Tijdens de migratie 

van de systemen was er veel aandacht voor de veiligheid van bewoners. Waar nodig werden extra rondes 

gelopen en extra personeel ingezet. Ook vrijwilligers waren behulpzaam om te zorgen voor een goed verloop.   

 

Voorbereiding mobiel werken in de zorg 

Om mobiel te kunnen gaan werken in de zorg, zijn kabels aangelegd voor de uitbreiding van het wifi-netwerk ten 

behoeve van een uitgebreidere en betere dekking tot in de appartementen van de bewoners. Naast gemak voor 

bewoners en gasten is hiermee een belangrijke randvoorwaarde gerealiseerd om in 2020 mobiel (met tablets) te 

kunnen gaan werken in de zorg. Zo wordt o.a. digitaal aftekenen van medicatie en het gebruik van het 

Elektronisch Cliëntendossier in het appartement van de bewoner mogelijk.     

 

Duurzaamheid  

Eind 2016 sloten wij met meerdere zorgorganisaties in de regio Utrecht een contract met de gemeente Utrecht om bij 

te dragen aan een klimaat-neutrale stad in 2030.  Vanaf dat moment werkt het gasthuis, binnen de beschikbare 

financiële en bouwtechnische mogelijkheden, gestaag aan verduurzaming. In 2019 zijn in het hele gebouw in de 

openbare ruimtes bewegingssensoren en sensoren aangebracht die reageren op de lichtintensiteit, waardoor de 

lampen uitgaan/uitblijven op het moment dat er niemand loopt en/of er voldoende daglicht naar binnen valt.  

Het elektragebruik is door deze verduurzamingsmaatregel fors gedaald. Zie Feiten & Cijfers – processen. 
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Daarnaast is bij de renovatie van de Regentenzaal en de verbouwing van het Salus de verlichting omgezet naar 

LED-verlichting. In de Regentenzaal is tevens isolatie van de beglazing gerealiseerd.  

 

Andere maatregelen in het kader van duurzaamheid waren onder meer: 

 verbeterde inregeling van de luchtbehandelingskasten, met een positief effect op het energieverbruik; 

 aanstelling van een technisch beheerder, mede als aanjager voor verdere verduurzaming; 

 uiteenlopende maatregelen om voedselverspilling te voorkomen, zoals op maat inkopen via de boodschap-

aan-huis service voor de groepswoningen (Picnic), koppeling van de brasserie- en cateringkaart aan elkaar; 

zorgvuldige restverwerking in soepen en zaterdagbuffet om onnodig weggooien van voedsel te voorkomen. 

 

Verder liet het gasthuis een EPBD (Energy Performance of Building Directive) 

rapportage maken. Deze geeft  handvatten voor verdere verduurzaming. Ook 

werd eind 2019 een subsidieaanvraag ingediend  bij Rabobank Utrecht voor 

Verenigingsondersteuning, onder de noemer “Meedoen geeft energie”. Een 

concreet plan krijgt momenteel zijn beslag in samenwerking met Rabobank en 

Groenpand.      

 

Op 25 september kreeg het Bartholomeus Gasthuis het certificaat Brons van het 

Milieuplatform Zorg.  

Acties voor het behalen van het volgende ‘niveau’, Zilver, zijn ingezet.      
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Overgang naar een moderne, veilige workspace; Horizon  

De laatste stap in de ‘upgrade’ van de ICT, die startte met de beëindiging van de gezamenlijke bedrijfsvoering 

(ICT, financiën, salaris- en cliëntadministratie) met zorgorganisatie Vecht & IJssel eind 2017/begin 2018, was de 

overgang van de verouderde digitale werkomgeving RES naar Horizon. Na een testfase waarin kinderziektes 

werden verholpen, is in 2019 de overgang naar de nieuwe workspace voor de hele organisatie doorgevoerd. 

  

Financiële afdeling en –administratie  

Na de beëindiging van de samenwerking met Vecht & IJssel en de opbouw van een eigen financiële afdeling in 2018, 

werd in 2019 gewerkt aan het verder inbedden van werkprocessen.  Zie Feiten & Cijfers – Financiën voor de 

belangrijkste financiële kengetallen.  

 

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. 

Acties/ resultaten 2019 

 Meten cliëntwaardering 

 Opvolging uitkomsten medewerker monitor 2018 
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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. In afstemming met de 

cliëntenraad is besloten om de ‘enquête MDO voor bewoners/ 1e contactpersonen’ ter voorbereiding van het 

MDO ook te benutten als organisatie-breed cliëntwaarderingsinstrument. 

In 2019 is de MDO-enquête en het tweeledig gebruik hiervan (als voorbereiding op het MDO én als organisatie- 

breed cliëntwaarderingsinstrument) geëvalueerd. Op basis van de gebruikers en andere direct betrokkenen is 

het instrument nog iets verder aangescherpt en van een duidelijker toelichting over de bedoeling ervan voor de 

invullers voorzien. Voor de uitkomsten in 2019 zie Feiten & Cijfers - cliënten. 

 

NB Naast de waardering die spreekt uit de MDO-enquête en reacties op Zorgkaartnederland.nl, 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. 

De uitkomsten hiervan vindt u eveneens in Feiten & cijfers – cliënten. 
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Opvolging medewerkerswaardering   

Het Bartholomeus Gasthuis meet eenmaal per twee jaar de medewerkerstevredenheid. De laatste meting 

(2018) gaf overall een positief beeld, zowel t.o.v. de branche, als qua eigen ontwikkeling. Punt van aandacht was 

de ervaren werkdruk; deze was hoger dan in de sector. Ook borging van veranderingen scoorde minder positief. 

Eind 2018 zijn samen met personeel en OR maatregelen bedacht en deels direct ingezet om de ervaren 

werkdruk te verlagen, waaronder: 

 extra inzet van zorgmedewerkers (mogelijk gemaakt door het Kwaliteitsbudget) 

 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.  

In 2019 zijn deze maatregelen voortgezet of doorgevoerd. In 2020 houden we opnieuw een meting. We steken 

deze iets anders in, door deze keer te kiezen voor een periodieke gezondheidsmeting.  

 

HISTORISCH ERFGOED 

Behoud historisch cultureel erfgoed 

De lange geschiedenis (ruim 650 jaar) verplicht tot een zorgvuldig rentmeesterschap, om de uniciteit van het 

Bartholomeus Gasthuis ook voor de toekomst veilig te stellen. Het gaat daarbij niet alleen om het behoud van het 

Rijksmonument, de unieke Regentenzaal uit 1632 of dito gobelins van de bekende Delftse tapijtwever Maximiliaan van 

der Gucht uit 1642-1644, maar om een ‘ensemble’: de uniciteit die het gasthuis het beschermen waard maakt, ligt in  
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het feit dat het Bartholomeus Gasthuis het enige nog zelfstandig functionerende gasthuis is, dat al ruim 650 jaar met 

dezelfde doelstelling onafgebroken dezelfde functie uitoefent op dezelfde plek in hetzelfde gebouw in de stad Utrecht. 

Acties/resultaten 2019:  

 Renovatie Regentenzaal gerenoveerd 

 Plan behoud hoekpand 

Renovatie en heropening Regentenzaal  

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, in samenwerking met het Instituut Collectie Nederland en de 

gemeente Utrecht, een plan opgesteld dat zowel effectief als betaalbaar is. Na een succesvolle fondsenwervingsactie 

door de bestuurder, is in 2019 hard gewerkt om de Regentenzaal te behouden voor volgende generaties.  

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Mondriaan Fonds, het K.F. Heinfonds, het BPD Cultuurfonds en vrienden 

en familie van de voorzitter van de St. Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis en diens partner maakten het 

mogelijk om de zaal te voorzien van klimaatbeheersing. Daarnaast kon een aantal waardevolle meubels worden 

gerestaureerd, waaronder twintig stoelen en de staande klok.  

 

Tijdens Open Monumentendag op 14 september was de gerenoveerde zaal traditiegetrouw toegankelijk voor 

publiek. Ruim 600 bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om een kijkje te nemen in het gasthuis en de 

regentenzaal bleek - als altijd - een trekpleister.  

Aan het eind van deze dag vond een feestelijke heropening plaats voor genodigden. De voorzitter van het  



 

 
 

3
4

 

 

Regent en gobelin-kenner Jacob Six geeft uitleg bij de feestelijke heropening van de Regentenzaal  

 

 

College van Regenten (Raad van Toezicht), dhr. Wolfsen, verwelkomde de genodigden en bedankte onder meer 

de sponsoren voor hun zeer gewaardeerde bijdragen. Dhr. Six belichtte de uniciteit van de Regentenzaal en de 

gobelins. Deze zijn aangemerkt als Nederlands Cultureel Erfgoed.  

 

Plan renovatie hoekpand  

Bartholomeus Gasthuis heeft op de hoek Lange Smeestraat/Springweg drie woningen in eigendom; het 

zogenoemde Hoekpand. De woningen zijn gebouwd rond 1900 en worden sinds de jaren ‘80 verhuurd aan 

particuliere huurders (geen doelgroep van het gasthuis). Het laatste groot onderhoud aan deze woningen is 

uitgevoerd in de jaren ‘80. Ondanks jaarlijks regulier onderhoud zijn er op dit moment bouwkundige, technische 

en functionele knelpunten (interieur en exterieur), waarvan het oplossen vraagt om forse ingrepen en 

bijhorende investeringen. Voor een zorginstelling als het Bartholomeus Gasthuis is dit geen simpele opgave. In 

het verslagjaar is gewerkt aan een plan voor de aanpak en het oplossen van deze problematiek. Dit plan zal 

begin 2020 worden afgerond, waarna in afstemming met de huurders maatregelen in gang gezet kunnen 

worden.    
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Kerstdiner om vrijwilligers te bedanken voor hun bijdrage  

 

HOOGTEPUNTEN 2019  

Maand Hoogtepunt 

Maart  Digi-coach opgeleid en van start ter versterking digitale vaardigheden medewerkers  

April  Theatervoorstelling ‘Dag Mama’ in huis 

 Interne opleiders van start 

Juni   IGJ lovend over persoonsgerichte zorg Bartholomeus Gasthuis na inspectiebezoek 

Juli  Premier Rutte op werkbezoek 

Augustus  Geplande extra instroom zorgmedewerkers (kwaliteitsbudget) gerealiseerd 

September  Feestelijke heropening Regentenzaal na renovatie  

 Duurzaamheidscertificaat Brons behaald (Milieuplatform Zorg) 

Oktober  Health Centrum Salus opent deuren 

November  Spetterend personeelsfeest voor medewerkers in brasserie Zunte 

 KIWA-certificaat Brandveiligheid ontvangen 

 Toezegging kwaliteitsbudget 2020 en € 150.000,- extra geld uit herschikking 2019  

December  Jaarlijkse externe ISO 9001 audit: voor 4e jaar op rij geen tekortkomingen 

 Geslaagd vrijwilligerskerstdiner, bediening in handen van College van Regenten, 

bestuur St. Vrienden en directieleden zakelijke Vrienden. 
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VOORUITBLIK  

Focus, kansen, bedreigingen en verder verbeteren 

Focus 

In 2020 gaan we voort op de ingeslagen weg om: 

 persoonsgerichte welzijnszorg tot in de haarvaten van de organisatie te verankeren. Daarbij maken we 

verdere vrijheidsverruiming voor mensen met dementie mogelijk door toepassing van zorgtechnologie, die 

moet zorgen voor een grotere leefruimte, zonder dat de veiligheid in gedrang komt;  

 het concept Het Nieuwe Gasthuis verder uit te bouwen en onze kleinschalige keten van welzijn-wonen-

zorgdiensten in stand te houden en verder te vervolmaken;  

 te zorgen dat Bartholomeus Gasthuis een fijne plek is niet alleen om te wonen of op bezoek tot zijn, maar 

ook om er te werken;  

 de werkdruk te monitoren, 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;   

 te zorgen voor het behoud van het unieke ‘ensemble’ van een gasthuis dat al ruim 650 jaar onafgebroken 

met dezelfde missie op dezelfde plek dezelfde functie uitoefent.  

 

Kansen 

 Positieve waardering door cliënten zorgt voor positief imago en daarmee voor (behoud) klanten. 

 Positief arbeidsklimaat: medewerkers (en vrijwilligers) werken graag in het gasthuis, dit zorgt voor goede 

instroom van extra zorgmedewerkers en behoud van personeel. 

 Ziekteverzuim ruim onder sectorgemiddelde. 
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De hal van het zorgvuldig gerenoveerde gasthuis 

 

 

 

 Meer geld beschikbaar om kwaliteit van (welzijns)zorg te kunnen leveren (Kwaliteitsbudget en 

ontwikkelgelden). 

 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 meer dan 650 jaar 

mensenzorg, onderdak, besturen en bouwen. 

 

Bedreigingen/ risico’s en risicobeheersing 

 De krappe arbeidsmarkt, mede door het landelijke kwaliteitsbudget waardoor alle instellingen 

zorgpersoneel zoeken. Door veel leerlingen op te leiden en door de inzet van opleiders ter ondersteuning 

van deze groep zorgen we voor een kweekvijver voor nieuw personeel. We zullen echter ook moeten 

accepteren dat het creëren van een kweekvijver deels ook gepaard gaat met uitstroom en doorstroom naar 

de externe arbeidsmarkt. Lag in 2019 het accent op werving & selectie ten behoeve van een substantiële 

uitbreiding van de teams, in 2020 ligt de focus op behoud van (nieuwe) medewerkers door te zorgen voor 

een goede introductie en ‘landing’ in de teams/ de organisatie, voortzetting van de Bartholomeus Academie 

voor goede opleidingsmogelijkheden en in het algemeen goede arbeidsomstandigheden. 

 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 5-sterrenhotel. 

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.   
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 De wens om een brede en geschakeerde keten aan diensten en producten op het vlak van welzijn, wonen en 

zorg te bieden, van preventie t/m 24-uurstoezicht en intensieve zorg, vraagt veel van ons als kleine 

organisatie. Het vraagt kennis, expertise, aansturing en middelen op veel verschillende terreinen. De extra 

mogelijkheden (door extra middelen) naast de externe druk van regelgeving en verantwoording leidt tot 

druk op de organisatie, waaronder het management. Een divers samengesteld managementteam, 

medewerkers met kennis van zaken op de uiteenlopende terreinen en continue aandacht voor prioritering 

helpen om de ambitie vorm te geven en tegelijkertijd de druk in goede banen te leiden.   

 De kleinschaligheid van het onafhankelijke Bartholomeus Gasthuis brengt met zich mee dat elke verandering 

in ‘cliëntenmix’ al snel gevolgen heeft, hetzij financieel (qua opbrengsten), hetzij qua personeel(sbezetting) 

en werkdruk. Zo heeft het overlijden van een cliënt met een ZZP4-indicatie, gevolgd door opname van 

iemand met een zwaarder zorgprofiel ZZP 6 enerzijds een positieve invloed op de opbrengsten, maar de 

zwaardere zorg moet anderzijds wel gedragen kunnen worden door het team en georganiseerd kunnen 

worden, passend in de setting van geclusterd wonen. Om de risico’s van een ‘verkeerde’ keuze te beperken 

vindt per ‘mutatie’ een nauwkeurige afweging plaats. De forse tariefdaling voor cliënten met een ZZP4 

maakt deze afweging extra lastig.        

 

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 interne ‘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 overbelast raakt.  
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In aanvulling op het ‘verhaal’ in het eerste deel van dit jaarverslag, treft u hierna 

een selectie van feiten en cijfers, soms voorzien van een korte analyse, ter 

illustratie van het reilen en zeilen van het Bartholomeus Gasthuis in het 

verslagjaar 2019 
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Feiten & cijfers 
 

 Algemene typering organisatie 

 Cliënten 

 Medewerkers 

 Maatschappij 

 Financiën 

 Processen 
 

 

ALGEMENE TYPERING ORGANISATIE  

Aantal cliënten  Aantal Dagen Omzet 

Intramuraal totale opbrengsten 

Kwaliteitsbudget 

  € 6.679.132 
€     501.601 

 
Intramuraal ZZP zonder behandeling 19 5.411  

Intramuraal ZZP met behandeling 87 22.713 

Intramuraal VPT met behandeling 0 0 

Intramuraal VPT zonder behandeling 3 475 

Eerstelijnsverblijf (ELV)  682 € 94.468 

Wijkverpleging  1.600 uren € 86.005 

Herstelzorg 29  € 53.837 

Respijtzorg  82 € 22.180 

Serviceappartementen  20  € 582.563 

Appartementen vrije sector 5  € 60.828 

Commerciële horeca en winkel   € 618.174 

 

Personeel Aantal Fte Kosten 

In loondienst 211 106.66 € 4.382.987 

PNIL  - - € 441.677 

Uitzendkrachten zorg - - € 147.092 

Uitzendkrachten horeca - - € 2.898 

Overig inleen - - € 26.834 
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Cliënten  

 

Cliëntwaardering: uitkomsten MDO enquêtes 2019 

 
 

Ter voorbereiding op het MDO vulde eerste contactpersonen van bewoners in de groepswoningen twee maal per jaar 

een MDO-enquête in met vragen over gezondheidsrisico’s, de woonomgeving en  de kwaliteit van leven van hun 

naasten. Het overall-cijfer dat zij, alles overziend gaven, was een 8,7. Een stijging ten opzichte van het jaar ervoor, toen 

zij gemiddeld een 8,3 gaven.   

 

Gezondheidsrisico’s 

Het onderwerp ‘gezondheidsrisico’s sprong als meest positief in het oog. Tijdige signalering van risico’s, vakkundige  
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zorg/eigen regie, zorg conform het zorgleefplan, vertrouwen in adequate hulp en de juiste medicijnen op het juiste 

moment scoorden daarbij alle een half procent of meer hoger dan in 2018.  

 

Prettige en veilige woonomgeving 

Eerste contactpersonen waren het minst positief over het onderwerp ‘een prettige en veilige leefomgeving’. Ten 

opzichte van het jaar ervoor is met name een daling te zien in de cijfers voor een schone en comfortabele 

groepswoning en voor respect voor privacy: aandachtspunten voor verder verbetering. 

Kwaliteit van leven 

Het overallcijfer voor het thema kwaliteit van leven ging van een 7,8 naar een 7,9. Positief is de substantiële 

toename (van een 7,1 naar een 8,1) van de waardering voor ‘zinvol contact’ en ‘doen wat ik waardevol vind’. Op 

deze thema’s is veel extra inzet gepleegd in 2019, nadat de uitkomsten 2018 achterblijvende scores hadden 

laten zien voor deze onderwerpen. Daar staat een daling tegenover van ‘respect voor wie ik ben’ en ‘ik ervaar 

steun en zorg’. Hier lijkt een nieuw aandachtspunt te liggen als het gaat om verdere verbetering van de kwaliteit 

van zorg. Daarbij zullen ook de toelichtingen worden betrokken die invullers gaven m.b.t. deze onderwerpen.  

Beoordeling zorg door medewerkers 

Opvallend is voorts dat zorgmedewerkers (die zelf ook een vragenlijst invullen en ter voorbereiding op het MDO 

de eigen cijfers vergelijken met de scores van de 1e contactpersoon en dit met hen bespreken) in het algemeen 

minder positief scoren dan de eerste contactpersonen, zoals de onderste gele lijn in de grafiek laat zien.  

Bovenstaande uitkomsten worden besproken in het Zorgberaad en in de zorgteams, met de vraag welke 

verbeteringen op basis hiervan kunnen bewerkstelligd.     
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NB In 2019 is ook gestart met afname van de MDO-enquêtes in het woonzorgcentrum. Het aantal afgenomen 

enquêtes was nog onvoldoende om op basis hiervan al trends te kunnen zien en verantwoorde conclusies te 

trekken.  

Enquête tevredenheid zorghotel 

 
 

Enquête tevredenheid zorgbemiddeling 

 

 

 

 

  

 

Beide enquêtes laten een – overall - gestaag opgaande lijn zijn over de jaren.  
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Meldingen Incidenten Cliënten (MIC’s)   aantal percentage 

Medicijnincident 238 37% 

Vallen zonder geaccepteerd valrisico 133 21% 

Vallen met geaccepteerd valrisico 150 23% 

Agressie cliënten onderling  28  4% 

Agressie cliënt – medewerker  28 4% 

Onbegrepen gedrag overige   6 1% 

Vermissing 10 2% 

Stoten, knellen 15 2% 

Overige 32 5% 

Totaal 640 100% 

 

Analyse 

Het aantal MIC-incidenten is t.o.v. vorig verslagjaar niet gedaald. Uit bespreking van de uitkomsten in het 

zorgberaad komt naar voren dat in 2019 veel aandacht is besteed aan het actief rapporteren van incidenten en 

gevaarlijke situaties door medewerkers. Medewerkers konden hun melding voor het eerst doen in het 

Elektronisch Cliëntendossier, op een laagdrempelige manier. Hier is veel gebruik van gemaakt. Om die reden 

gaat een vergelijking met cijfers uit eerdere jaren mank. De coaches van de groepswoningen zien alle meldingen 

en bespreken zowel n.a.v. individuele situaties als in teamverband regelmatig mogelijke oorzaken en 

(structurele) oplossingen. Daarbij valt op dat met enige regelmaat over de eigen teamgrens gekeken wordt/om 

advies wordt gevraagd bij collega’s uit het team of behandelaren of afstemming wordt gezocht.  
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 Van de gerapporteerde valincidenten was bij ruim de helft sprake van een met de bewoner en/of 1e 

contactpersoon afgesproken en in het dossier vastgelegd ‘geaccepteerd valrisico’. Bijna 20 procent van 

alle valpartijen kwam op het conto van drie wankel op de benen staande bewoners met een grote 

behoefte aan eigen regie en bewegingsvrijheid, bij wie om die reden een geaccepteerd valrisico was 

afgesproken. We zien uit de rapportages dat regelmatig actief wordt gezocht naar oplossingen zoals 

ander schoeisel, een valmatras, beïnvloeding van dag-nachtritme voor bewoners die met name ’s nachts 

vallen. Andere disciplines zoals ergo- of fysiotherapeut werden regelmatig geconsulteerd. 

 Het aantal incidenten met agressie van bewoners onderling of naar medewerkers nam toe t.o.v. 2018. 

De coaches wijzen op de toename van bewoners die binnen komen met multi-problematiek. Het duurt 

dan soms geruime tijd eer de juiste benaderingswijze is gevonden. Soms liggen bewoners die samen in 

een groepswoning verblijven elkaar niet en wordt getracht d.m.v. een andere tafelschikking zo min 

mogelijk confrontatie te genereren.         

 Er waren in 2019 geen calamiteiten. In twee gevallen is onderzocht of er wellicht sprake was van een 

calamiteit. I.o.m. verschillende betrokkenen zijn deze situaties geanalyseerd en is geconcludeerd dat 

hiervan geen sprake was. In beide situaties is wel lering getrokken uit de betreffende situaties.   

 

Kwaliteitsindicatoren Wet Langdurige Zorg (Wlz) 

Zorgorganisaties zijn verplicht jaarlijks te rapporteren over een aantal landelijk vastgestelde kwaliteitsindicatoren Wlz. 

Voor 2019 diende, naast een drietal verplichte indicatoren (advanced careplanning; bespreken van medicatie-fouten in 

de teams en aandacht voor eten en drinken) een tweetal keuze-indicatoren gekozen te worden. Het gasthuis koos in 

overleg met de cliëntenraad voor: het percentage cliënten waarbij  in het verslagjaar 2019 middelen en maatregelen 
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rond vrijheidsbeperking zijn toegepast en de wijze waarop de organisatie nadenkt over vrijheidsbevordering van 

cliënten. De uitkomsten van deze kwaliteitsindicatoren worden vanaf 1 juli 2020  gepubliceerd via de landelijke website 

www.Zorginzicht.nl, waarnaar hier kortheidshalve verwezen wordt. Uitzondering vormt de indicator “de wijze waarop 

de organisatie nadenkt over vrijheidsbevordering van cliënten” waarover in het jaarverslag dient te worden 

gerapporteerd. Zie hiervoor pag. 5 van dit verslag.  

 

Inspectiebezoek Inspectie Gezondheidszorg en ‘Jeugd (IGJ) 

Bij het inspectiebezoek in juni 2019 werden geen tekortkomingen geconstateerd. Lees hier het Inspectierapport.  

 

De score op www.zorgkaartnederland.nl bedroeg eind 2019 een gemiddeld rapportcijfer 9,3 over de afgelopen jaren. 

Met dit rapportcijfer stond het gasthuis op de eerste plaats in Utrecht.   

 

Klachten, complimenten en verbeterideeën 

 

Het gasthuis vindt het belangrijk te weten over welke zaken bewoners en gasten niet tevreden zijn en kent 

daarom diverse mogelijkheden om een klacht te uiten. 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 o.m. 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. 

http://www.zorginzicht.nl/
https://www.bartholomeusgasthuis.nl/actueel/2019/_IGZ_Vastgesteld_rapport_BG_
http://www.zorgkaartnederland.nl/
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Belangrijkste uitkomsten:  

 Er zijn in 2019, net als in 2018, geen klachten ingediend bij de Klachtencommissie Verplegings- en 

Verzorgingshuizen Utrecht, de KVVU, of bij de landelijke Geschillencommissie. 

 15 klachtmeldingen (betreffende 25 klachtonderwerpen), werden geuit bij het gasthuis zelf, veelal per mail. 

Er waren 20 meldingen van complimenteuze aard (met in totaal 42 onderwerpen). Drie meldingen hadden 

betrekking op verbetersuggesties. 

 Er waren geen klachten die vaker dan drie keer voorkwamen. 

 Naast complimenten voor de liefdevolle zorg en aandacht voor de naaste, werden veel complimenten 

ontvangen van organisaties, groepen en particulieren die een zaal huurden, zowel voor de warme ontvangst 

als voor het heerlijke eten en de mooie zalen.  
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Gemiddeld werden klachten binnen een week (6,4 dagen) afgehandeld, met uitschieters naar beneden en naar 

boven. Bij een tweetal klachten was meer tijd nodig voor een zorgvuldige afhandeling van de klacht dan de 

termijn van vier weken die wij ons hebben gesteld. Dit werd afgestemd met degene die de klacht indiende.  

 Alle klachten en verbeterideeën zijn opgepakt. Soms volstond het aanbieden van excuses of het geven van 

uitleg. Soms werd een probleem direct opgelost of een maatregel getroffen om herhaling van de klacht  te 

voorkomen. Soms was een klacht aanleiding tot een structurele verbetering. Mensen die een klacht hadden 

ingediend waren in het algemeen tevreden over de zorgvuldige wijze van de klachtbehandeling. Zij voelden 

zich gehoord en serieus genomen.   

 Een greep uit de verbeteracties:  

o een ‘closed loop’ systeem voor medicatiebestelling tijdens de avond-, nacht- en weekend dienst;  

o werken vanuit één lijst met externe contactpersonen om fouten bij adreswijziging e.d. te 

voorkomen;  

o betere zitgelegenheid voor klanten van het Salus die wachten op een behandeling;  

o een andere plek voor de pedicure in het Salus om problemen met betrekking tot gehorigheid en 

gebrek aan privacy op te lossen;  

o een vegetarisch alternatief voor vlees of vis in de brasserie. NB In 2020 zal een aparte vegetarische 

menulijn worden opgenomen in de menucyclus.  

 

 

 

Compliment over de wijze van 
klachtafhandeling  
“Dank voor je uitgebreide en duidelijke 
antwoord. Ik heb de club van je brief op de 
hoogte gebracht, en men kon er wel begrip 
voor opbrengen. En de koffie met gebak 
hebben we ons goed laten smaken” (idem).                

 

Compliment van een gouden 

bruiloftspaar  

“Op 15 september jl. vierden  wij bij jullie onze 

gouden bruiloft. Het is voor ons een prachtige 

dag geworden. We werden van harte welkom 

geheten. Na ontvangst met koffie/thee, gebak en 

de heerlijk zelfgebakken cake zijn we een 

boottocht door de grachten gaan maken. Bij 

terugkomst stond alles klaar voor fris, wijn en 

dergelijke. …..ja en dan het buffet: dat was boven 

verwachting. Verrukkelijk eten met een 

uitstekende bediening van de kok erbij. Echt 

genieten en alles zag er verzorgd uit. Ook de 

bediening van de twee dames verliep zo 

gemoedelijk en plezierig” (naam in 

meldingenregistratie).  
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Medewerkers klaar voor het grote incognito dansfeest voor personeel op 15 november in de brasserie  

 

Medewerkers 

Groei fte in 2019 door kwaliteitsbudget 

Het aantal medewerkers groeide in 2019 als gevolg van het Kwaliteitsbudget met 14,73 fte.  

 

In- en uitstroom 

 
Branchenorm uitstroom: maximaal 25%  (Dit is exclusief flexkrachten)   

 

Ziekteverzuim 

 
 Ziekteverzuim lager dan branche en eigen norm (5%). Wel oplopend, dus actie in 2020 
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Opleidingen 2019 (overall deelname: 82%) 

BIG  

Werkbegeleiding: curriculum en werkklimaat 

Feedback, communicatie en interactie 

Brein Omgevings Methodiek nieuwe medewerkers 

Mondzorg, basis en verdiepend 

Table top en calamiteiteninstructie 

Theatervoorstelling met aansluitende workshop ‘Dag mama’  

Training opname, ziekenhuisopname en overlijden  

Aandacht voor welzijn door zorgmedewerkers (interne training) 

Professioneel rapporteren 

Training ontbijtondersteuning door huysdames (o.a.. instructie bij verslikking of niet willen eten)  

Training: pijn, de gevolgen van pijn, met pijn gepaard gaand gedrag, pijnmedicatie, 

gewrichtsaandoeningen en slijtage van het bewegingsapparaat 

Urineweg- en luchtweginfectie naar aanleiding van de nieuwe richtlijn voor de SOG, mede in het kader 

van de antibiotica resistentie 

Handhygiëne en hygiëneprotocollen (m.n. NORO) voor zorgmedewerkers 
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Aantal leerlingen en stagiaires   

 

Leerlingen en stagiaires 2019  

 Niveau Aantal 

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)  - leerlingen      

MBO-Verzorgende IFG / Maatschappelijke zorg  Niveau 3   21 

Beroepsondersteunende leerweg (BOL) - stagiaires         

MBO-Helpende Zorg en Welzijn        6 

MBO-Verzorgende IFG / Maatschappelijke zorg  Niveau 3     2 

MBO-Verpleegkundige  Niveau 4   14  
HBO-V deeltijds / voltijds HBO     5 

Overige stages        

Maatschappelijke stage Middelbaar onderwijs    2 

Snuffelstage arbeidsoriëntering  n.v.t.    1 

UMC en LUMC studenten geneeskunde WO, 1e jaar    2 
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          Premier Rutte in gesprek met bewoners in het Bartholomeus Gasthuis, 10 juli 2019.  

 

Rutte toont zich enthousiast over het gasthuis: “Het is mooi om te zien met hoeveel rust, liefde en respect de medewerkers 

er hier zijn voor de bewoners”. Op de vraag van de AD-journalist of hij hier zelf zou willen wonen mocht de tijd daar rijp voor 

zijn: “Een vraag die ik mezelf stel bij het bezoeken van dit soort plekken, luidt: zou ik dit zelf willen? Bij een school vraag ik 

me af of ik mijn kinderen erheen zou sturen, bij deze zorgvoorziening of ik er op latere leeftijd zélf zou willen wonen. En ja, 

dat zou ik me kunnen indenken” (interview op AD.nl van Josselin Gordijn, 10-7-2019).     

 

Maatschappij 

 

Bezoek premier Rutte 

Minister-president Mark Rutte bracht op 10 juli een werkbezoek aan het Bartholomeus Gasthuis. Ons gasthuis 

was uitgekozen omdat het te boek staat als ‘sterk verbonden met de wijk’ en een ‘plek in de stad met oog voor 

vernieuwing waar mensen op een prettige manier oud(er) kunnen worden.’ De MP sprak met bewoners, 

medewerkers en leiding en nam een informeel kijkje op diverse plekken in het huis voor een indruk van het 

‘normale leven’ in het Bartholomeus Gasthuis. Hiermee werd gehoor gegeven aan zijn nadrukkelijke wens om 

bewoners en medewerkers in hun dagelijkse leven respectievelijk werk te zien en waar mogelijk te ontmoeten.      

 
Vrijwilligers  
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Uit het Jaarverslag van het Mondriaanfonds, een van de fondsgevers voor de renovatie van de Regentenzaal 

 

Aandacht in de media 

Artikelen   Uitgave in 2019 

‘Een handje helpen in Bartholomeus” (vrijwilligers van BG), Binnenstadskrant januari  

‘Samen eten wat de pot schaft in Zunte’, Binnenstadskrant maart  

‘Otto Hamer, wars van ijdeltuiterij’ (bewoner), Binnenstadskrant  juni 

Premier Rutte spreekt met bewoners van Bartholomeus Gasthuis over 

toekomst ouderenzorg, AD  

10 juli  

Premier Rutte roemt medewerkers Bartholomeus Gasthuis om rust, liefde en 

respect voor bewoners, website Waardigheid & Trots 

11 juli 

‘Regentenzaal klaar voor nieuw tijdperk’, Binnenstadskrant september  

‘Goed en verzorgd ouder worden’(Salus), Binnenstadskrant november  

Utrechts juweel in donker? Rabomagazine  november 

Social Media  

Website Bartholomeus Gasthuis:  https://www.bartholomeusgasthuis.nl/  

Website Bartholomeus in de Wijk https://www.bartholomeusindewijk.nl/  

Intranet voor medewerkers Alleen voor medewerkers 

Iedere maand een digitale nieuwsbrief https://www.bartholomeusindewijk.nl/contact/subscribe  

Iedere week twee Facebookberichten https://www.facebook.com/bartholomeusgasthuisutrecht/ 

 

Zakelijke vrienden en opgehaalde fondsen  

 Zakelijke vrienden in 2019: Rabobank Utrecht, VIOS, Avex, Hanos, Maas Communicatie zie website 

 Voor de Regentenzaal werd € 74.875,- opgehaald aan fondsen. 

https://www.bartholomeusgasthuis.nl/
https://www.bartholomeusindewijk.nl/
https://www.bartholomeusindewijk.nl/contact/subscribe
https://www.facebook.com/bartholomeusgasthuisutrecht/
https://www.bartholomeusgasthuis.nl/stichting-vrienden/bedrijven-die-ons-steunen
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Saluswinkel, ingericht door IKEA 

 

Andere samenwerkingspartners 

Een grote en divers samengestelde groep samenwerkingspartners maakt het mogelijk om de kleinschalige én 

uitgebreide welzijn-wonen-keten van het Bartholomeus Gasthuis in stand te houden.   

 

Partners in welzijn en historie Onderdeel 

Alzheimer Nederland Alzheimer Café 

Behandelaren Salus  Behandelaren op gebied van lichaam & geest 

Bureau Senia Leesclubs binnen Uit&Doe Agenda 

Centraal Museum Depot/ archief stukken - restauraties e.d., advies 

Colour Kitchen Inzet kansarmen in ons horecabedrijf  

Cugnon concert/alle concerten Zondagmiddagconcerten binnen Uit&Doe Agenda 

Dichtersgilde Regelmatige samenwerking i.v.m. tentoonstelling of Uit&Doe Agenda 

DOCK (voormalig Doenja) Activiteiten en inloopmomenten voor wijkbewoners  

EET met je hart Faciliteren lunchgroep  

Festival Oude Muziek Gratis zalen voor Fringeconcerten 

Geertekerk Gespreksgroepen, verteluur binnen Uit&Doe Agenda 

Genootschap Kunstliefde Schilderen binnen Uit&Doe Agenda 

Gessel Groen Tuingroep mensen met dementie binnen In&Doe Agenda 

Gilde Utrecht Werving/samenwerking vrijwilligers en rondleidingen  

Historische Vereniging Oud-UTRECHT Historisch Café binnen Uit&Doe Agenda 

Ikea Utrecht Inrichting van Health Centrum Salus (onderdeel Het Nieuwe Gasthuis)  

Internationaal Kamermuziek Festival  Gratis zalen voor Verborgen Juwelenroute 
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Klokkenluidster van het Klokkenluidersgilde aan het werk in het Bartholomeus Gasthuis (luiden van de ‘papklok’)  

 

 

Partner in welzijn en historie Onderdeel 

Johanniter Nederland Seniorencafé binnen Uit&Doe Agenda 

Museum Catharijne Convent Tentoonstelling Ik Zorg voor Jou 

ZiZo  Zizo-cliënten serveren pannenkoeken tijdens Nat. Pannenkoekendag 

Open Monumentendag Deelname aan jaarlijkse landelijke Open Monumentendag 

Open Tuinendag Utrecht Deelname aan jaarlijkse OTD Utrecht   

Salvatorparochie Utrecht Communieviering 

Partou Kinderopvang Peutergroep binnen Uit&Doe Agenda 

Rabobank Utrecht Vrijwilligers tijdens evenementen  

Reinaerde   Wekelijkse werkervaringsplek  

SeniorWeb Inloopspreekuur door vrijwilligers binnen Uit&Doe Agenda 

Steunpunt Mantelzorg Samenwerkingspartner in pilot respijtzorg 

Stichting Boogh Booghkring voor diner- en thema-avonden binnen Uit&DoeAgenda 

Stip VSO Wekelijkse werkervaringsplek voor leerlingen met een beperking 

Utrechts Klokkenluiders Gilde Dagelijkse luiding Bartholomeusklok 

Utrechts Stedelijk Gymnasium Adoptiesamenwerking: jong en oud ontmoeten 

Vrijwilligerscentrale Werving en doorstroom vrijwilligers 

Utrechts conservatorium  Muzikale invulling maandelijks café in de groepswoningen 

Gemeente Utrecht Pilot respijtzorg 

BSO BLOS Tijdens schoolvakanties bezoek groepswoningen 

BSO Weltevreden (Vrije school) Optreden kerstviering bewoners 
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Partners in ouderenzorg Onderdeel 

Aco Deelname in Ouderenadviescommissie Utrecht 

ActiZ branchevertegenwoordiger landelijk 

Alzheimer Nederland Alzheimer Café 

Apotheek Boswijk Verpleeghuiszorg 

Bestuurstafel Gezond Utrecht (BGU) Bestuurstafel van bestuurders in zorg en welzijn Utrecht 

Careyn Onderaanneming wijkverpleging Zilveren Kruis 

Cosbo Belangenbehartiger ouderenzorg 

Fresh Unieke Mondzorg Mondzorg cliënten groepswonen 

Fysio-Fit Fysiotherapie bewoners en zorghotelgasten 

Huisartsartsen praktijken Medische zorg bewoners en gasten zorghotel 

IVVU Branchevertegenwoordiger Utrecht 

KVVU - Klachtencommissie V&V UTRECHT Klachtenafhandeling cliënten 

MedTzorg Medische zorg avond, nacht en weekend 

Novicare Behandeldienst bewoners met behandeling 

ROC Midden Nederland Werkplekleren in groepswoningen 

Steunpunt Mantelzorg Samenwerkingspartner in pilot respijtzorg 

Wijkconnect Overlegplatform gezamenlijke activiteiten 

Buurtteam Wederzijdse doorverwijzing klanten 

Broodje Binnenstad 

Netwerkbijeenkomst binnenstadpartners (initiatief 

wijkbureau Binnenstad) 
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Financiën 

Omzet versus personele kosten    Resultaat 

 
Liquiditeit 
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Omzet en personele kosten
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resultaat € 37.276 € 22.602 € 20.882 € 273.238 

incidentele uitg. € 189.276 € 111.602 € 183.882 € -
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Liquiditeit 2019

Vrij besteedbaar Norm (1 mnd uitgaven plus 1 mnd salaris) Totaal liquide incl. reservering AvL Begroot
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Het gasthuis in coronatijd: bezoekverbod en de Smeezaal ingericht als ziekenzaal voor isolatieverpleging  

Financieel naschrift 

Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag 2019, kampt het Bartholomeus Gasthuis met de gevolgen van de 

uitbraak van het coronavirus. Verwacht wordt dat de financiële gevolgen vooral zullen bestaan uit: 

 dalende omzet door de verplichte sluiting van het gasthuis en stopzetting van activiteiten en diensten 

voor de wijk (zoals wegvallen van inkomsten uit zaalhuur & catering, brasserie en Health Centrum Salus); 

 stijgende kosten onder meer door intensieve (isolatie)verpleging en verzorging, het gebruik van meer 

persoonlijke beschermingsmiddelen en extra personele inzet om het welbevinden van bewoners zo 

goed mogelijk op peil te houden. Denk aan ondersteuning bij beeldbellen met familie, begeleiding naar 

de tuin en welzijnsactiviteiten zonder hulp van vrijwilligers.  

 

Gestreefd wordt naar beperking van de financiële gevolgen door interne maatregelen, aangevuld met 

ondersteunende maatregelen van de Nza, zorgverzekeraars, zorgkantoor en gemeente. Als de situatie daartoe 

aanleiding geeft, zal ook een beroep worden gedaan op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid. 

Bij het opmaken van de jaarrekening 2019 bestaan de interne maatregelen hoofdzakelijk uit preventie-

maatregelen in de zorg, intensivering van zorg (waaronder isolatieverpleging van enkele besmette bewoners), 

extra inzet voor het op peil houden van het welbevinden van bewoners en communicatie naar betrokken 

partijen; alles gericht op zorg- en organisatiecontinuïteit.   

 

Over de inzet en concrete invulling van de ondersteunende maatregelen vanuit de Nza, zorgverzekeraars, 

zorgkantoor en gemeente bestaat voor het gasthuis nog geen zekerheid. Op basis van de berichtgeving vanuit de 

Rijksoverheid en andere instanties verwacht het Bartholomeus Gasthuis dat voldoende faciliteiten beschikbaar 

zullen zijn om de liquiditeitspositie op peil te houden. Dit onder meer doordat zorgverzekeraars, zorgkantoor en 
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gemeente naar verwachting de komende maanden voorschotten zullen verstrekken waarvan de hoogte 

gebaseerd is op het reguliere prestatieniveau. Daarnaast wordt verwacht dat extra kosten en dalende 

opbrengsten in belangrijke mate worden gecompenseerd. Een en ander is gebaseerd op de huidige inzichten. De 

werkelijke impact en maatregelen zijn nog uiterst onzeker en grotendeels afhankelijk van voor het gasthuis niet 

beïnvloedbare factoren. 

Processen 

Realisatie jaarplan 

 
 

ISO-certificering 
De tweedaagse ISO-audit op 2 en 3 december leverde geen tekortkomingen op.    
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Duurzaamheid   
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