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Inleiding: ‘vorm geven aan het vormloze’ 
 

Voor u ligt het Kwaliteitsplan van het Bartholomeus Gasthuis. Dit is opgezet volgens de eisen van het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017’. Het Kwa-

liteitsplan volgt de plan-do-check-act cirkel van de beleidscyclus zoals die in het Bartholomeus Gasthuis wordt gehanteerd. Vanuit de strategische visie 

en acties (plan), volgt de vertaling naar de dagelijkse werkwijze/ -praktijk (do) waarna metingen, resultaten en cliëntervaringen (check) leiden tot leren 

en verbeteracties (act). Hiermee is het zowel een richtinggevend document als ook een actieplan; acties, resultaten en verbeteringen geven weer waar 

het Bartholomeus Gasthuis voor gaat, staat en waar (samen) geleerd kan of moet worden. In samenhang met de gelijktijdig gepresenteerde meerja-

renbegroting wordt duidelijk hoe wij het vanaf 2019 beschikbaar komende Kwaliteitsbudget in willen zetten. Ook de acties in het kader van de midde-

len Waardigheid & Trots (Zinvolle dag 2019) zijn opgenomen in dit kwaliteitsplan. Hetzelfde geldt voor acties waarvoor we aanspraak willen doen op 

het ontwikkelbudget van VWS, toebedeeld door het zorgkantoor.  

 

We hebben er voor gekozen om het Kwaliteits(beleids)plan 2019 een bredere focus te geven dan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat zich speci-

fiek richt op verpleeghuiszorg; voor het Bartholomeus Gasthuis de zorg aan de bewoners in de groepswoningen. Op die manier doen we recht aan de 

vele zorg- en dienstverleningsvormen in het gasthuis, zoals het woonzorgcentrum en het Huis in de Wijk, dat we in 2019 doorontwikkelen naar ‘Het 

Nieuwe Gasthuis’; een concept dat naadloos aansluit bij de uitgangspunten van het Pact voor de Ouderenzorg. Tenslotte 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 Bart-

holomeus Gasthuis. 

 

Dit plan is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de cliëntenraad, ondernemingsraad, management en de raad van toezicht (College van Re-

genten). Het plan is voorgelegd aan het lerend netwerk. Reacties zijn verwerkt in het plan. 

 

Gestart wordt met een beschrijving van het profiel van de organisatie (H.2) en van het personeelsbestand (H.3). Het hart van het plan wordt gevormd 

door Hoofdstuk 4. Dit is opgebouwd rond de vijf speerpunten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, waaraan wij een zesde hebben toegevoegd: 

1. Persoonsgerichte zorg; paragraaf 4.1 

2. De integrale welzijn-wonen-zorgketen; paragraaf 4.2 

3. Veiligheid; paragraaf 4.3 

4. Leren en werken aan kwaliteit; paragraaf 4.4 

5. Leiding geven met visie, werken met een ideaal; paragraaf 4.5 

6. Beschermen van het cultureel erfgoed; paragraaf 4.6 

Hoofdstuk 5 gaat in op het gebruik van hulpbronnen. Het zesde en laatste  hoofdstuk bevat een samenvatting van de acties, waarmee wij in 2019 de 

lijn van continue verbetering en innovatie voortzetten. Het plan sluit af met een nawoord.   
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Het kwaliteitsbeleidsplan kent per speerpunt twee tot drie onderdelen: (waar mogelijk/ noodzakelijk) een meer beleidsmatig deel, een – daaruit voort-

vloeiend - beschrijvend deel van de huidige werkwijze en het actieplan 2019. Het actieplan is gebaseerd op de situatie van dit moment (hoe doen we 

het) afgezet tegen onze zorgvisie, de verbeterwens vanuit organisatorisch perspectief én uit verbetervoorstellen van medewerkers, cliëntenraad, on-

dern emingsraad, managent en College van Regenten én – last but not least - uit de ervaringen van cliënten.  
 

Leestip: voor wie een korte versie prefereert kan de (volgens deze kleur) gearceerde delen lezen en de samenvatting van de acties in hoofdstuk 6. Zij 

betreffen het actieplan 2019. Voor iets meer achtergrondinformatie en eveneens een korte versie kan ook de website worden geraadpleegd: 

https://www.bartholomeusgasthuis.nl/organisatie/kwaliteitsplan  

 

Door de wijze van beschrijven hopen wij dat de samenhang tussen visie, uitvoering en mogelijke verbetering duidelijk wordt: hoe werken wij, welke 

uitgangspunten liggen daaraan ten grondslag en waarom doen we wat we doen? Waarom denken wij dat met deze werkwijze goede zorg geleverd 

kan worden en hoe meten we dan of het ook daadwerkelijk lukt? Wat kan beter en wat gaan we daaraan doen? 
 

Daar tegenover staat de vraag of het beschrijven van werkwijzen, het geven van transparantie en het opsommen van de nodige verbeteringen, raakt 

waar we voor staan. Want wat is de essentie van goede ouderenzorg? Is dat het juist naleven van het protocol, de goede uitkomst van een enquête? 

Het voortdurend leren van elkaar? Het samen zoeken naar iets waaraan moeilijk woorden te geven is? 

  

Het verlenen van ouderenzorg is een vak. Maar meer nog dan dat overstijgt het een vak. Het gaat over het leven. Over oud worden. Over ziekte, ge-

mis, eindigheid, vreugde, liefde, ervaring, de kleine dingen, de essentie, de dood. Over mens zijn. In dat licht gezien is het maken van een kwaliteits-

plan een lastige opgave. Want de opsomming van een rijtje acties 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 vol-maakt geluk. Maar dat we er altijd naar blijven streven die te vangen. 

https://www.bartholomeusgasthuis.nl/organisatie/kwaliteitsplan
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2. Profiel van de organisatie 
 

2.1. Zorgvisie, kernwaarden en besturingsfilosofie 

Het Bartholomeus Gasthuis, gevestigd in een uniek historisch 

en monumentaal pand in de binnenstad van Utrecht, staat 

voor persoonlijke en kleinschalige welzijnszorg op maat, in een 

warme, huiselijke sfeer. Aandacht, gastvrijheid, warmte, res-

pect en professionele welzijnszorg zijn onze leidende principes. 

In een open cultuur, met respect voor ieders levensovertui-

ging, geaardheid of sociaal economische positie, zorgen wij 

voor een plek om te ontmoeten, te verblijven, te wonen, ver-

zorgd te worden.  

 

Wij werken ‘lean’1, willen klein en wendbaar blijven, zijn geïn-

tegreerd in de wijk, vermijden – waar mogelijk - management-

taal, ondernemen sociaal en vanuit authenticiteit.  

         

Voor onze zorgvisie zie 
https://www.youtube.com/watch?v=Ay4oc_XlDUk 

 

 

 

 

Herinnering, Jits Bakker  

2.2. Omschrijving doelgroepen, type zorgverlening, soorten ZZP 

Doelgroepen en type zorgverlening: zie https://www.bartholomeusgasthuis.nl/organisatie/kwaliteitsplan. 

                                                
1 In organisaties gaat het bij ‘lean’ over ‘slanke en slagvaardige werkprocessen’. Bijvoorbeeld: alle keukenkastjes hetzelfde ingericht zodat medewerkers niet 

misgrijpen. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ay4oc_XlDUk
https://www.bartholomeusgasthuis.nl/organisatie/kwaliteitsplan
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3. Profiel personeelsbestand, personeelssamenstelling en organisatiestructuur 
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Zie voor de verdere details van de personeelssamenstelling: https://www.bartholomeusgasthuis.nl/organisatie/kwaliteitsplan (klik op de foto). 
 

Verbeteracties: personeelsbestand en personeelssamenstelling  

In 2018 is er landelijk 435 miljoen euro extra beschikbaar voor meer, gekwalificeerd personeel. Bartholomeus Gasthuis heeft de beschikbare 

middelen o.m. ingezet ter ophoging van de salarissen van de zorg (mede om zo een aantrekkelijke werkgever te blijven in een krappe ar-

beidsmarkt), voor uitbreiding van de nachtdienst (voorzien vanaf november 2018), een tweede groepsbegeleider in de middag/ avond per 

vleugel, voor uitbreiding van de uren voor geestelijke zorg en voor de investering in het opleiden van medewerkers.  

Vanaf 2019 komt er meer geld beschikbaar voor verhoging van de kwaliteit van zorg2, het zogenoemde kwaliteitsbudget. Dit geeft ruimte om 

de volgende wensen van medewerkers, bewoners en familieleden3, cliëntenraad en ondernemingsraad te realiseren.  

 

Het voornemen voor 2019 en verder4  

GROEPSWONEN 

1) Verder uitbreiden late dienst groepsbegeleiders, zodat elke dag tussen 7.30 uur ’s morgens en 22.30 uur ‘s avonds twee zorgmedewerkers 

op een groep staan. In de daarop volgende jaren wordt toegewerkt naar 8-urige diensten, er wordt geïnvesteerd in opleiden waarvoor 

meer opleidingsdagen worden toegekend en de boventallige uren van de coach worden verruimd; 

2) Vanwege de krappe arbeidsmarkt is het de bedoeling om de vrijgekomen formatie groepsbegeleiders in te vullen met leerling VIG-ers met 

een goede verdeling over de leerjaren. Behalve dat ze dan al meteen aan de slag kunnen als groepsbegeleider, leiden we hen ook op voor 

de rol van VIG-er waaraan een landelijk – en ook in Bartholomeus Gasthuis - tekort is; 

3) Vanwege de benodigde begeleiding van de extra leerlingen en om de gediplomeerd VIG-er hiervan te ontlasten willen we per vleugel één 

opleider aanstellen die volledig wordt vrijgemaakt voor deze taak, te beginnen met vijf dagen per week en bij succes uitbreiden naar zeven 

dagen per week. Deze rol is door deze werkwijze erg geschikt om aan te bieden aan de oudere medewerkers zodat zij hun zware lichame-

lijke taak langer vol kunnen houden. Dit beleid wordt onderdeel van het nog op te stellen ‘leeftijdbewust personeelsbeleid’5;  

4) Verruiming van de formatie van de huysdames die in de groepswoning werken over de komende jaren; 

5) In 2019 een plan uitwerken wat de voor en nadelen zijn van een eigen behandeldienst in plaats van het huidige inkoopmodel en mogelijk 

                                                
2 Ruim 6% van de omzet van de productie van de ZZP’s en VPT’s 4 t/m 10, op basis van de nacalculatie 2017 

3 Onder meer opgehaald bij het Familiehuys, een bijeenkomst 2x per jaar van de bestuurder met familieleden van bewoners van de groepswoningen en bij 

het spreekuur ‘Om de tafel’ van de cliëntenraad.  

4 Zie het bijbehorende Kwaliteitsbudget (begroting 2019 – 2021). 

5 Er is bewust gekozen om deze rol niet toe te voegen aan de rol van coach omdat de opleidingsfunctie een geheel andere is dan de rol van coach die vooral 

functioneel organisatorisch aanstuurt. 

https://www.bartholomeusgasthuis.nl/organisatie/kwaliteitsplan
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actie nemen. 

In het kader van het programma ‘Zinvolle dag’/ i.v.m. de vrijheidsverruiming die ontstaat door de realisatie van Het Nieuwe Gasthuis6 halver-

wege 2019 (na implementatie):  

6) Een horecamedewerker met BOM-training in Café BijBarth;  

7) Een welzijnsmedewerker voor de toezichtsdagen in het TuinAtelier uitlopend in 2021 tot een vijfdaagse bezetting.  

 

WOONZORGCENTRUM 

8) De formatie van leerling verpleegkundigen uitbreiden i.v.m. de stijgende werkdruk door verzwaring van de zorg aan de intramurale bewo-

ners en de bewoners van de serviceappartementen en toename eerste lijnsverblijf en wijkverpleging in het zorghotel; 

9) In 2020 de formatie leerling verpleegkundigen verder uitbreiden totdat in 2021 tussen 7.00 en 23.00 uur er 2 (leerlingen)verpleegkundigen 

zijn, 7 dagen van 7.30 tot 23.00 uur; 

10) In 2021 (afhankelijk van de zorgzwaarte toename): een vierde nachtdienst door het aantrekken van een groepsbegeleider; 

11) Afhankelijk van de werkdruk (toename): verruiming van de formatie van de huysdames voor het woonzorgcentrum over de komende ja-

ren. 

 

BARTHOLOMEUS ORGANISATIE 

12) Verruiming van de P&O-formatie i.v.m. het werven en opleiden van het extra benodigde personeel de komende jaren. 

13) Verruiming van formatie van die functies die, vanwege krapte, al jaren een grote werkdruk met zich meebrengen zoals huismeester, zorg-

bemiddeling, koks, obers, gastvrouwen; zie begroting; 

14) Het aantrekken van een vrijwilligerscoördinatie/stafmedewerker zorgteam om de werkdruk van het managementteam enigszins te ontlas-

ten; 

15) Voor de realisatie van Het Nieuwe Gasthuis (voor woonzorgcentrum en wijk): de medewerkers genoemd onder 6) en 7) van Groepswonen; 

16) Het aantrekken van een meewerkend floormanager voor de voeding & horeca, zodat de manager meer in de rol van bedrijfsleider kan 

functioneren, gelet op de alsmaar stijgende omzet van de zaalverhuur (welke weer ten goede komt aan het gasthuis en UvoorU®);  

17) Het aanstellen van een gastvrouw in de winkel van het nieuwe Salus zodat er altijd iemand in de winkel is die zorgt voor agendabeheer, 

advisering, begeleiding en verkoop; 

18) Tijdelijk aanstellen van een salesmanager voor het Salus voor de opzet van organisatie, marketing, sales, relatiebeheer, etc..; 

19) Uitbreiden van het aantal scholingsdagen voor het verder bekwamen van medewerkers; het opleidingsprogramma van het gasthuis (tevens 

actie Zinvolle dag 2019). Dit onderwerp wordt verder uitgediept in het speerpunt ‘Leren en werken aan kwaliteit’ in hoofdstuk 4.  

                                                
6 Lees het projectplan Het Nieuwe Gasthuis voor de achterliggende motivatie, doelstellingen, etc..  
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4. Situatie, plannen en voornemens 
De beleidscyclus van het Bartholomeus Gasthuis volgt zoals gezegd de PDCA-cirkel: Plan-Do-Check-Act. Hiermee is er structureel zicht of 

beoogde resultaten worden behaald en waar zich afwijkingen, risico’s of kansen voordoen die vragen om bijstelling van beleid, verbeter- of 

ontwikkelacties of het nemen van maatregelen ter beheersing van gesignaleerde risico’s of benutting van nieuwe kansen. De cyclus start met 

het opstellen, bespreken en vaststellen van een meerjarig strategisch programma, in afstemming met de belangrijkste belanghebbenden. 

Daarbij gebruiken we onder meer een analyse van maatschappelijke, politieke en andere relevante landelijke en lokale ontwikkelingen. 

Vervolgens worden de strategische doelstellingen jaarlijks vertaald in een kwaliteitsplan (eerder ‘jaarplan’ genoemd) met bijbehorende 

begroting.  

 

Het kwaliteitsplan wordt daarmee gebaseerd op zorgvuldig gekozen speerpunten die zijn afgeleid van het strategisch programma. Deze geven 

het plan focus en vormen de verbinding tussen het strategisch programma en de acties van het betreffende jaar. Daarnaast wordt het 

kwaliteitsplan gevoed door onder meer evaluatie van het plan van het jaar ervoor, behaalde resultaten, uitkomsten van klanten- en 

medewerker-enquêtes, klachten, risicoscores, signalen uit bewoners- en familiebijeenkomsten en van de cliëntenraad (CR) en 

ondernemingsraad (OR), audits en wijzigingen in wet- en regelgeving. Bron voor informatie over behaalde resultaten, afwijkingen van beoogde 

resultaten en waardering van cliënten en medewerkers is Gastscore, het digitale meetsysteem van het Bartholomeus Gasthuis.  

 

4.1 Speerpunt 1: persoonsgerichte zorg 

 

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 ont-

vangt deze waardeert. Zorg verlenen vanuit het perspectief van cliënten vraagt onophoudelijk dat er gezocht wordt naar aansluiting bij- en afstem-

ming op de zorgontvanger. Steeds opnieuw aansluiten en afstemmen, aansluiten en afstemmen. Steeds anders, steeds die ene unieke persoon voor 

wie wij zorgen en die zorg ontvangt.  

Omdat beelden soms zoveel meer zeggen dan woorden … https://www.youtube.com/watch?v=vWv-nNeE-EQ&t=28s 

 

4.1.1. Visie op persoonsgerichte zorg 

Zorg geven voltrekt zich vanuit de zorgverlener en de organisatie achter die zorgverlener. Zorg ontvangen gaat over de ervaring die de cliënt 

opdoet. De hele dag door. Zowel als er zorg wordt verleend, maar ook tijdens het eten, een activiteit of als er niets gebeurt. “Zorgverleners is 

geleerd zorg te verlenen als een reeks (strak) gereguleerde handelingen. Slordigheden worden vervangen door verantwoorde handelingen. 

Traditioneel gaat het in de zorg over ziekte, symptomen, beperkingen en daarmee over negatief welbevinden. Vragen we aan mensen wat ze 

nodig hebben, dan spreken ze over hun behoeften: hulp bij wassen en aankleden, iets tegen de pijn. Het rationele denken staat hierin voorop, 

https://www.youtube.com/watch?v=vWv-nNeE-EQ&t=28s
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met meetbare uitkomstmaten, uniforme richtlijnen en protocollen, waarbinnen alles geteld en vergeleken wordt. Als er eens iets mis gaat eisen 

we maatregelen. En volgen de dwingende richtlijnen en protocollen elkaar in rap tempo op. Deze benadering gaat echter voorbij aan wat we 

‘kwaliteit van leven noemen’. Een benadering die de nadruk legt op ervaringen en verlangens, die voor iedereen anders zijn en in de loop van 

de tijd veranderen. De beleving van het moment zelf dus. Zorg waarin de ontmoeting centraal staat” (NRC, 24 novem-

ber 2017). 

Het Bartholomeus Gasthuis is van mening dat beide werelden elkaar niet uitsluiten. Persoonsgerichte zorg vraagt aller-

eerst dat ‘de basis op orde is’. Heldere werkprocessen, niet misgrijpen, kennis en ervaring, goede personeelsvoorwaar-

den, juiste personele bezetting, goede hulpmiddelen, etc.; het zijn basisvoorwaarden om überhaupt tot welzijnszorg ‘op 

maat van de persoon’ te kunnen komen.    

Iedereen wil persoonsgerichte zorg geven. Maatwerk leveren. Iedere medewerker wil dat bewoners en gasten ‘zich ge-

zien voelen’ en hun leven kunnen leven zoals zij dat het liefste willen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Al-

leen als de basis op orde is en alles soepel loopt is er tijd voor het gesprek, de echte ontmoeting.  

Uiteraard loopt dit in de praktijk van alle dag door elkaar heen. Tijdens het wassen een goed gesprek voeren is moge-

lijk. Het haar zo opmaken dat betrokkene zich waardig voelt kan bijdragen aan kwaliteit van leven. Maar wij weten dat 

werkelijk persoonsgerichte zorg meer vraagt. Het vraagt dat de organisatie er op ingericht is dat het gesprek structureel 

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

 

4.1.2. Visie op zelfredzaamheid en de kunst van het verleiden  

Overheid en zorgverzekeraars benadrukken het belang van zelfredzaamheid. Als antwoord op een soms te ver 

doorgeschoten verzorgingsstaat waar ‘de burger’ voor alles naar de overheid of de professional keek, ontstond in het 

afgelopen decennium het paradigma van de participatiemaatschappij. Deze zet de eigen kracht van mensen centraal. 

Mensen die voor zichzelf en elkaar (het netwerk) zorgen. Naast de wens om het potentieel van mensen beter te 

benutten, speelt hier ook de wens om de financiële druk door de vergrijzing te beheersen een rol.   

 

Hoewel de gedachte dat mensen zelf doen wat ze zelf kunnen en elkaar helpen waar dat mogelijk is ideaal klinkt , zijn 

er wat het gasthuis betreft ook enkele kanttekeningen te plaatsen en nuanceringen op hun plaats. Er zijn steeds meer 

ouderen. Nu al zijn er 1,3 miljoen 75-plussers. Door de langere levensverwachting stijgt hun aandeel explosief. in 2030 

is deze groep gegroeid naar 2,1 miljoen7. Verwachting is dat slechts 8% van de 75-plussers in een verpleeghuis zal 

                                                
7 Cijfers Pact voor de ouderenzorg, 8 maart 2018 
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worden opgenomen. Er dus een grote groep ouderen die zich ‘zal moeten redden’. Het gasthuis wil nadrukkelijk ook voor deze groep ouderen 

van betekenis zijn en heeft daarom al in 2012 het Huis in de Wijk geopend en start in 2019 ‘Het Nieuwe Gasthuis’. 

  

Hoewel Nederland tot de veiligste en welvarendste landen behoort en er ‘gelukkige ouderen’ zijn, geldt dit zeker niet voor iedereen. Het CBS 

registreerde in 2016 de grootste kloof ooit in geluksgevoelens van 65-plussers en jongere generaties. Ook lopen er grote scheidslijnen tussen 

ouderen onderling. Tussen de cans en cannots. Tussen degenen die wel hun weg weten te vinden in de bureaucratie en zij die dat niet (meer) 

kunnen en/of hun steun zijn kwijtgeraakt in de nieuwe verzuiling tussen Wlz, Zvw en Wmo. 

Uit ervaring blijkt dat los van rijkdom, gezondheid en opleiding de zelfredzaamheid in het geding komt als de regie of zingeving afneemt. Als er zorgen 

ontstaan over het grote huis, de tuin, de administratie of als ineens een partner wegvalt of de lievelingsvriendin. Als de verre reis niet meer lukt of men 

moeilijker gaat zien en horen.  

Soms wordt de term ‘zelfredzaamheid’ te gemakkelijk gebruikt, met als gevaar dat de afhankelijkheidsrelaties waarin mensen in het algemeen en hulp-

behoevenden in het bijzonder zich bevinden wordt ontkend. Cliënten, hun familie, gasten en mensen uit de stad die zich tot ons wenden voor hulp zijn 

afhankelijk van wat wij hen geven. De bewoners in de groepswoningen zijn zelfs vrijwel volledig afhankelijk.  

Bij veel mensen neemt de zorgbehoefte in de loop van de tijd toe. Een deel van hen zal altijd afhankelijk blijven en voor hen is het voortdurend afge-

meten worden aan een onhaalbaar zelfredzaamheidsideaal pijnlijk. Bij bewoners met dementie is het zelfs af te raden om ze te veel te prikkelen om 

iets te doen wat ze niet kunnen. Zij ervaren intuïtief dat zij voortdurend falen. Door hen dingen te laten doen die zij niet (meer) kunnen of niet begrij-

pen zal het faalgevoel toenemen, wat kan ontaarden in angst, ‘verlamming’ of boosheid.  

In de zorg wordt mantelzorg gezien als een middel om de zelfredzaamheid minimaal in stand te houden. Onze ervaring is echter dat dit niet in alle ge-

vallen opgaat. Soms ontbreekt een netwerk dat (voldoende) hulp kan bieden of ontbreekt het begrip voor de hulp en bejegening die iemand nodig 

heeft. Familie woont ver weg, kent haar eigen problemen, heeft een drukke baan of is simpelweg afwezig. Soms ook is het netwerk al overbelast. Als 

er een extra beroep op het netwerk wordt gedaan, komt het voor dat dit precies degene raakt die zich al voor een hulpbehoevend familielid inspant en 

soms moet toegeven dat het niet langer gaat. 

Zorgmedewerkers realiseren zich dat en vinden het daarom 'ongepast' om hen verder te belasten. Vaak speelt hierin mee dat betrokken cliënten aan-

geven het ook vervelend te vinden om nog meer te vragen aan hun netwerk. In ons mantelzorgbeleid is dan ook rekening gehouden met bovenstaan-

de. Het Bartholomeus Gasthuis geeft mantelzorgers de keuze hoe zij hun naaste willen steunen en helpen. In het beleid dragen wij wel een aantal 

handvatten aan hoe dat zou kunnen. 

Onze missie ‘Wij helpen u Zorgeloos Verzorgd ouder worden in het hart van Utrecht’, zegt - mits goed begrepen – alles over onze visie op 

zelfredzaamheid van mensen. Onze medewerkers zijn opgeleid om te verzorgen en te dienen. Waar het mogelijk en nodig is zal dat leiden tot 

vergroting van zelfredzaamheid, maar soms kan dat niet - en het is zeker niet het enige doel van hun professionele handelen. ‘Helpen’ is ons inziens 

niet gelijk aan ‘afhankelijk maken’. De term ‘zelfredzaamheid’ kan 'helpen' degraderen tot een inferieure handeling. Wij vinden echter dat ‘helpen’ bij 
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het vak hoort en willen dat onze professionals niet altijd 'op hun handen zitten'. Zij mogen mensen helpen en trots zijn op hun verzorgende en 

dienende vak zonder dat ze overnemen wat de betrokkene zelf (nog) kan!  

 

Naast de inhoudelijke zorgverlening en het beleid aangaande de informele zorg, is de zorg aan cliënten geënt op drie principes: 1. zorgen voor een 

passende omgeving, 2. zorgen voor een goede en zingevende dagstructuur en 3. Zorgen voor een juiste bejegening. Daarbij staat niet zozeer de 

‘zelfredzaamheid bevordering’ centraal, maar veel meer ‘de kunst van het verleiden ‘.  

 

Medewerkers worden getraind om het beste en maximale te halen uit mensen die afhankelijk zijn van ons en hun omgeving. Door bewoners van de 

groepswoningen te verleiden is het soms nog mogelijk iemand een looproute naar de tuin of naar de brasserie aan te leren zodat zijn of haar 

bewegingsvrijheid wordt vergroot, kan men soms nog mee doen met de huishoudelijke werkzaamheden, iets te drinken inschenken of meedoen aan 

een spel. Evenzeer geldt dat voor mensen die nog geen zorg nodig hebben; door een mooi concert te organiseren, een leesclub te formeren of het 

seniorencafé op vrijdag, stappen binnenstadbewoners over onze drempel. Daarmee wordt ook figuurlijk een drempel geslecht en weten zij de weg te 

vinden als ze (ooit) hulp nodig hebben, neemt eenzaamheid af, is de dag zinvoller en is het hopelijk mogelijk om langer zelfstandig te blijven wonen in 

de eigen vertrouwde omgeving.  

 

Om persoonsgerichte welzijnszorg vorm te geven:  

 is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de stroomlijning van het intakeproces, dat er op gericht is om de overgang van thuis naar het 

Bartholomeus Gasthuis zo soepel en zo min mogelijk belastend voor de cliënt en diens naasten te laten verlopen. Het streven is de welzijnszorg 

vanaf dag één aan te laten sluiten op de persoon, o.a. door de invoering van de zogenoemde Levenskaart (paragraaf 4.1.3);   

 verleggen we in het MDO het accent van vooral medisch en zorggericht naar brede aandacht voor de kwaliteit van leven van de bewoner - waar 

zorg en medische zaken uiteraard ook een plek in (kunnen) hebben (paragraaf 4.1.4); 

 hebben we ervoor gekozen om de BreinOmgevingsMethodiek, ontwikkeld door sociaal geriater J.J. van der Plaats, als uitgangspunt te nemen voor 

onze inrichting, de dagstructuur en de bejegening van onze bewoners en trainen we hierop voortdurend (4.1.5); 

 zoeken we naar wegen om mantelzorgers die dat willen nauwer te betrekken bij de persoonsgerichte welzijnszorg (4.1.6); 

 zoeken we verdere vrijheidsverruiming voor bewoners van de groepswoningen die daar behoefte aan hebben (4.1.7); 

 hebben we een zorgvuldig beleid ontwikkeld m.b.t. de laatste levensfase en de periode daarna en communiceren we hierover met onze bewoners 

en hun eerste contactpersonen (4.1.8). 

 

4.1.3. Een soepel lopend intakeproces 

In de achterliggende jaren is het complete aanmeldings- en intakeproces herzien (herontwerp), met als doel om de verhuizing naar het Bartholomeus 

Gasthuis voor de bewoner en diens naasten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wetend dat verhuizen sowieso al een stressvol ‘life-event’ is, laat 
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staan de verhuizing naar een zorginstelling. Naast de ‘gewone verhuisstress’ spelen in dit geval vaak ook nog andere stress verhogende factoren zoals 

gevoelens van verlies van zelfstandigheid, rouw vanwege afscheid nemen, overbelasting van mantelzorgers die soms al tijden op hun tenen lopen of 

schuldgevoelens van de omgeving die de bewoner niet langer thuis kon opvangen.  

Een groot aantal procedures werd teruggebracht tot één overzichtelijk schema met daarin alle benodigde stappen, de volgorde waarin deze gezet 

moeten worden en de rol van elke afdeling en functionaris in dit geheel. Overbodige stappen werden geëlimineerd, formulieren herzien door overbodi-

ge vragen te schrappen (uitgangspunt: vraag een cliënt geen twee maal om hetzelfde gegeven), brieven herschreven vanuit een persoonsgerichter 

perspectief en het vele losse mailverkeer dat voorheen plaatsvond binnen de organisatie om alles op elkaar af te stemmen werd overbodig door een 

handzaam mutatiebericht waarop iedere medewerker die het aangaat precies kan zien wat hem of haar te doen staat.  

Om de cliënt goed te informeren over het wonen en leven en de zorgverlening in het Bartholomeus Gasthuis ontvangt hij/zij een bewonersmap: 

(https://www.bartholomeusgasthuis.nl/bestanden/zorg/ABC_bewoners_webversie_9 ).  

In 2018 werd bovendien een nieuw, en in onze ogen cruciaal onderdeel om werkelijk persoonsgerichte zorg te kunnen geven, toegevoegd aan dit inta-

keproces; het huisbezoek dat als het even kan plaatsvindt voorafgaand aan het moment waarop de toekomstige bewoner naar het gasthuis verhuist 

en waarbij de zogenoemde Levenskaart wordt ingevuld.     

4.1.4. De levenskaart en de rol van het MDO 

Nadat hiermee in 2017 voorzichtig geëxperimenteerd was, startte in 2018 de pilot om een zorgmedewerker (liefst het vaste aanspreekpunt) van de  

toekomstige bewoner van de groepswoning (indien mogelijk) thuis te laten bezoeken. Tijdens dat bezoek worden de eerste belangrijke zaken in kaart 

gebracht op de zogenoemde Levenskaart, zodat vanaf dat moment de welzijnszorg kan worden afgestemd op de persoon en de overgang naar het 

gasthuis zo ‘zacht’ mogelijk verloopt. Als een huisbezoek niet lukt vanwege de krappe tijd tussen het moment waarop duidelijk is dat iemand hier komt 

wonen en de eerste woondag, wordt het gesprek gevoerd in het Bartholomeus Gasthuis en de Levenskaart hier alsnog ingevuld. 

In de pilotfase is ook de geestelijk verzorger aanwezig bij de huisbezoeken, enerzijds vanwege haar expertise op het vlak van gespreksvoering, ander-

zijds omdat ervaringen zo samen gedeeld en nabesproken kunnen worden. De geestelijk verzorger brengt gestructureerde input voor een evaluatie in 

bij het management, op basis waarvan de Levenskaart en de werkwijze hieromheen verder kan worden aangescherpt. 

 

Voor de zomer heeft een eerste evaluatiemoment plaatsgevonden. Conclusie was toen dat het zinvol is de pilotfase te verlengen om nog meer ervaring 

op te doen, alvorens tot eventuele aanpassing van de kaart en/of werkwijze over te gaan. In het najaar van 2018 volgt een tweede evaluatiemoment.         

 

https://www.bartholomeusgasthuis.nl/bestanden/zorg/ABC_bewoners_webversie_9
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Eerste deel van de ‘Kaart Levensverhaal’, ontwikkeld in het kader van het plan voor de extra middelen ‘Zinvolle Dag 2016 - 2017’ 
 

Vervolgens wordt binnen 24 uur met de bewoner of de eerste contactpersoon een voorlopig zorgleefplan opgesteld door een zorgmedewerker van 

tenminste niveau 3. Dit gebeurt op basis van de eerder verzamelde informatie. Binnen zes weken nadat de bewoner in het gasthuis is komen wonen  

vindt een MDO plaats waarin de eerste ervaringen van de nieuwe bewoner en diens zorgteam worden besproken. Op basis hiervan wordt het zorgleef-

plan definitief vastgesteld. Hieraan nemen naast de bewoner of diens eerste contactpersoon, de verantwoordelijk verzorgende, het behandelteam (arts 

en eventuele andere behandelaars als ouderenpsycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtist, logopedist) en desgewenst de geestelijk verzorger, 

deel. Na drie maanden, en vervolgens halfjaarlijks of vaker indien nodig, wordt het MDO herhaald en worden afspraken zo nodig bijgesteld in het zorg-

leefplan.  

Om er voor te zorgen dat in het MDO die onderwerpen aan bod komen die volgens de 1e contactpersoon en het vaste aanspreekpunt aandacht verdie-

nen en te voorkomen dat het MDO vooral over medische zaken gaat, is in 2018 met een nieuwe werkwijze gestart. Vóór het MDO wordt de bewoner/ 

1e contactpersoon gevraagd om zich uit te spreken over de ervaren kwaliteit van leven en zorg aan de hand van een enquête. 
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De zorgmedewerker die het vaste aanspreekpunt is van de bewoner vult voorafgaand aan het 

MDO een scorelijst in welke een oordeel geeft over de kwaliteit van de zorg op de thema’s 

‘persoonsgerichte zorg’, ‘wonen en welzijn’ en ‘zorginhoudelijke risico’s  voor de bewoner. De 

uitkomsten van de enquête van de 1e contactpersoon en de scorelijst van de medewerker zijn 

bepalend voor wat er op het MDO aan de orde komt. 

Punten waarover geen zorgen bestaan hoeven niet besproken te worden. Daar waar de 1e 

contactpersoon en/of het vaste aanspreekpunt zorg een probleem signaleert of waar de sco-

res op een onderwerp tussen beiden erg uiteenlopen, is nadere bespreking van dat onderwerp 

gewenst.  Ook de Levenskaart wordt betrokken bij het MDO. Het MDO wordt halfjaarlijks her-

haald en afspraken worden zo nodig bijgesteld.  

De zorgmanager is neemt bij het MDO de voorzittersrol op zich, waardoor de zorgmedewerker 

zich beter kan focussen op de inhoud van het MDO. De zorgmanager ziet toe op diepgang 

n.a.v. de bepaalde onderwerpen, herkent overkoepelde vraagstukken, coacht medewerkers na 

het MDO op het gevoerde gesprek, zorgt dat het zorgleefplan ter plekke wordt uitgewerkt en 

direct getekend kan worden. 

 

De BreinOmgevingsMethodiek: basis voor persoonsgerichte welzijnszorg 

Het Bartholomeus Gasthuis werkt volgens de BreinOmgevingsMethodiek (BOM), ontwikkeld door sociaal geriater Dr. J.J. van der Plaats. Volgens deze 

methodiek worden de (fysieke) leefomgeving, werkprocessen (waaronder een duidelijke dagstructuur) en bejegening aan mensen met dementie, afge-

stemd op de ziekte. In de zes groepswoningen is in 2015 – 2016 de BOM geïmplementeerd.  

Als eerste werd de inrichting van de zes groepswoningen aangepast aan de hersenkundige principes die gelden bij niet-aangeboren hersenaandoenin-

gen. Vervolgens is de dagstructuur aangepast en is een bejegeningsprogramma gestart. Volgens Van der Plaats is deze volgorde cruciaal: een uitge-

breid bejegeningsprogramma is zinloos als de fysieke omgeving niet in orde is. Dat geldt ook voor structuur in de dag; een duidelijke structuur in de 

dag geeft houvast voor mensen met dementie, draagt bij aan zingeving en reduceert stress door een goede balans tussen activiteit en rust. De 

vaste momenten als opstaan, koffiedrinken, helpen bij het huishouden, lunch, diner zijn ‘activiteiten’ die het leven voor bewoners structureren 

en bijdragen aan zingeving.  
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Voorbeeld van (een deel) van de Kaart Dagstructuur in de groepswoningen 

 

Daarnaast is er iedere dag een activiteit volgens de In&Doe Agenda (per dag een thema). Zie: 

https://www.bartholomeusgasthuis.nl/welzijn/uitgaan-en-activiteiten. De welzijnsmedewerkers begeleiden het zorgteam hoe deze activiteit 

goed uit te voeren. Buiten de groepswoning zorgen welzijnsmedewerkers voor een gevarieerd activiteitenprogramma; de Uit&Doe Agenda): 

https://www.bartholomeusindewijk.nl/uit-en-doe. Bewoners van de groepswoningen kunnen hier aan deelnemen als zij hier plezier aan bele-

ven. Ook vindt maatwerk plaats in de vorm van individuele welzijnsactiviteiten voor mensen die niet langer in staat zijn om deel te nemen aan 

groepsgerichte activiteiten. Meer hierover bij speerpunt 2 in par. 4.2. 

Voor het woonzorgcentrum zijn - net als in de groepswoningen - de BOM principes leidend in de verzorging en bejegening, maar het concept is nog 

minder goed uitgedacht en toegepast voor deze doelgroep. Bewoners zijn –uiteraard – vrij in de inrichting van hun eigen omgeving en wat zij doen. 

https://www.bartholomeusgasthuis.nl/welzijn/uitgaan-en-activiteiten
https://www.bartholomeusindewijk.nl/uit-en-doe
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Uitgangspunt is dat zij in principe zelf de regie voeren over hun dagstructuur. Er worden faciliteiten aangeboden waarvan men gebruik kan ma-

ken, zoals de winkel waar men ontbijt- en lunch kan halen, de brasserie waar men op gezette tijden terecht kan voor gratis koffie en thee, ‘s 

avonds het diner en de hele dag door voor betaalde consumpties en om anderen te ontmoeten, een gevarieerde Uit & Doe Agenda met allerlei 

activiteiten waaraan kan worden deelgenomen. Gestimuleerd wordt dat men actief is en anderen ontmoet, dit wordt echter niet opgelegd. Dit 

vanuit de wetenschap dat actief blijven deelnemen aan de maatschappij, mensen ontmoeten, afwisseling tussen inspanning en ontspanning creëren en 

zinvol bezig zijn, bijdraagt aan het voorkomen van stress en eenzaamheid. Bewoners initiëren ook zelf activiteiten, zoals een wekelijkse filmavond en 

samen lunchen in de brasserie en dragen soms actief bij aan het reilen en zeilen van het Bartholomeus Gasthuis, bijvoorbeeld door het voeren van de 

kippen.  Voor zover men zorg of ondersteuning nodig heeft wordt in overleg met het zorgteam afgesproken wanneer deze geboden wordt. Deze 

afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan.  

 

Om ervoor te zorgen dat iedereen handelt vanuit dezelfde basiskennis en principes en zo gezamenlijk een optimale leefomgeving, dagstructuur en be-

wijze van bejegening kan worden gecreëerd, zijn zgn. Kaarten ontwikkeld waarop de belangrijkste hersenkundige principes, de inrichting van de 

groepswoningen, de dagstructuur en belangrijke bejegeningstips zijn vastgelegd. Voor nieuwe medewerkers zijn deze onderdeel van hun inwerkpro-

gramma, voor (1e contactpersonen van) nieuwe bewoners zijn de Kaarten onderdeel van de Bewonersinformatiemap.  

Daarnaast vormt de BOM een permanent onderdeel van het scholingsprogramma.  Iedere medewerker maakt zich o.a. door scholing de kennis over de 

hersenkundige principes en de achtergronden van de BOM© eigen. Zie ook http://breincollectief.nl/wordpress/praktische-methodiek/. Vanaf 2017 vin-

den periodiek voorts BOM-trainingen plaats voor vrijwilligers en sinds 2018 gebeurt dit ook voor medewerkers van andere afdelingen dan de zorg en 

(gepland in de tweede helft van 2018) voor mantelzorgers. 

 

4.1.5. Betrekken van mantelzorgers 

Mantelzorgers kunnen een positieve bijdrage leveren aan de welzijnszorg voor hun naaste, omdat de mantelzorger de naaste goed kent (mits 

de mantelzorg goed wordt gegeven en ontvangen). Uit onderzoek onder mantelzorgers in het gasthuis is gebleken dat veel eerste contactper-

sonen of andere familieleden graag iets willen doen voor hun naaste in het Bartholomeus Gasthuis. Echter niet iedereen wil of kan mantelzorg 

geven of wil deze ontvangen. Dit is onder meer afhankelijk van: 

 de wil en tijd die er is binnen het sociale netwerk; 

 de relatie tussen de mantelzorger en diens naaste; 

 de wens en eventuele ziekte van diens naaste; 

 de kennis en vaardigheden van de mantelzorger in relatie tot de ziekte van diens naaste. 

Uit het onderzoek kwam ook naar voren bleek ook dat veel mantelzorgers niet structureel  willen of kunnen worden ingezet in de ondersteu-

ning van hun naaste. Bartholomeus Gasthuis wil ook niets liever dan dat mantelzorgers zelf bepalen welke aandacht en tijd zij aan hun naaste 

besteden en zoekt tegelijkertijd naar de onontbeerlijke gestructureerde steun aan de naaste als het gaat om het geven van liefdevolle zorg. 

http://breincollectief.nl/wordpress/praktische-methodiek/
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Door het onderwerp mantelzorg op te nemen in de Levenskaart en in de MDO-enquête krijgt dit vanaf 2018 vanaf het eerste contact een struc-

turele plek in het overleg tussen 1e contactpersoon en het aanspreekpunt van de zorg en kan per situatie afgesproken worden welke bijdrage 

vanuit de mantelzorger mogelijk en gewenst is. Ook als alleen informatie gegeven wordt die er toe bijdraagt dat het zorg- en welzijnsteam de 

bewoner en diens behoeften beter begrijpt is dit al waardevol.  

 

Plan is voorts om te gaan werken met het Mantelzorgportaal Caren Zorgt. Familieleden kunnen hierdoor op elk gewenst moment meelezen met 

de rapportages van de zorg en naar aanleiding hiervan reageren. Op dit moment loopt een kleinschalige proef, waarmee ervaring wordt opge-

daan met dit portaal en wat er voor nodig is om dit goed tot zijn recht te laten komen. De betrokken 1e contactpersoon geeft feedback en 

denkt mee.  

 

Voornemen is verder om in het najaar 2018 enkele klankbordsessies van mantelzorgers, coaches en andere medewerkers van Bartholomeus 

Gasthuis te organiseren, om gezamenlijk meer handvatten te krijgen hoe we er voor kunnen zorgen dat de ‘handelingsverlegenheid’ die we van 

beide kanten soms zien (bij de medewerker om de mantelzorger te vragen of deze iets wil of kan betekenen en bij de mantelzorger om te vra-

gen of ze iets kunnen of mogen betekenen) kan worden opgeheven.        
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4.1.6. Vrijheidsverruiming 

Vrijheidsverruiming, passend bij de wensen en mogelijkheden van de bewoner, kan eveneens bijdragen aan persoonsgerichte welzijnszorg en de kwali-

teit van leven van onze bewoners vergroten. Op dit moment wordt per bewoner reeds gezocht naar de mogelijkheden hiertoe. Met de realisatie van 

Het Nieuwe Gasthuis, waarover meer in de volgende paragraaf, nemen ook de mogelijkheden voor bewoners van de groepswoning toe om buiten de 

groepswoning op beschutte plekken (Tuinatelier, Abcoudezaal) te verblijven en te genieten van activiteiten, hetzij door hieraan zelf actief mee te doen 

of door te kijken naar wat er om hen heen gebeurt. Overigens genieten niet alle bewoners van de groepswoning (nog) van gezamenlijke activitei-

ten buiten de groepswoning of in de huiskamer. Zij ervaren te veel prikkels waardoor zij bijvoorbeeld onrustig of angstig worden. Voor hen is 

(individueel) maatwerk nodig. Een plan hiervoor wordt momenteel ontwikkeld. Daarbij hoort een inventarisatie per bewoner van diens moge-

lijkheden en behoeften alsmede de ontwikkeling van een ‘toolkit’ (zie ook actie Zinvolle dag 2018 en 2019). In de zomer is gestart met een pilot 

om (meer) individueel maatwerk te bieden aan bewoners voor wie meer groepsgewijze activiteiten niet (meer) aanslaan te bieden.   

4.1.7. Afzien van behandelen, sterven en nazorg 

Vraagstukken rondom het levenseinde zijn niet makkelijk. De realiteit is echter dat voor de meeste bewoners het gasthuis de plek zal zijn waar zij hun 

laatste levensfase door zullen brengen. In die laatste levensperiode is het extra belangrijk dat wij de wensen en opvattingen van onze bewoners ken-

nen. Het Bartholomeus Gasthuis besteedt uitgebreid aandacht aan het ‘levenseinde’ en aan de verschillende aspecten die hierbij kunnen spelen, zoals 

al dan niet behandelen en reanimeren, palliatieve sedatie, versterven en de terminale fase. Bewoners kunnen hierover spreken met zorgmedewerkers, 

het behandelteam en/of onze geestelijk verzorger.  

Als de arts de familie heeft verteld dat de bewoner naar verwachting binnen korte tijd zal sterven krijgt de eerste contactpersoon een brief waarin 

wordt uitgelegd wat er de komende periode verwacht kan worden. Alhoewel het in eerste instantie vreemd kan lijken is het fijn als in de onzekere peri-

ode die op de naaste(n) afkomt en waarin er veel geregeld moet worden een en ander op papier staat. Bijvoorbeeld over de laatste zorg, de mogelijk-

heid van opbaren in het eigen appartement en het afsluiten van het appartement met een ‘gouden slot’, het uitdragen uit het gasthuis waarbij de 

naaste familie er voor kan kiezen dat de medewerkers een erehaag vormen en het klokje wordt geluid, het leegruimen van het appartement en de pe-

riode die daarvoor beschikbaar is en ten slotte het opleveren van het appartement en de nazorg. 

Nadat een bewoner overleden is schrijft de bestuurder een brief aan de naaste familie waarin zij, naast de condoleance, aangeeft dat de bewoner zal 

worden opgenomen in het bewonersregister. Daarmee maakt de overledene onderdeel uit van de lange geschiedenis van het gasthuis en leeft 

voort in onze herinnering. De zorgmedewerker schrijft de naam van de overledene in het register en steekt de kaarsen aan. 

 

Jaarlijks wordt in januari een herdenkingsdienst gehouden waarin de overleden bewoners van het afgelopen jaar worden herdacht door naasten, be-

woners, familie, vrienden, betrokkenen, vrijwilligers en medewerkers. Het is een bijzonder moment in het jaar als in de eeuwenoude ziekenzaal van het 
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gasthuis de namen worden genoemd van de overledenen, waarna per bewoner een kaars wordt aangestoken. De nabestaanden krijgen ruimte voor 

een gedicht of persoonlijk woord en er is zang en muziek. Daarna is er tijd om na te praten en herinneringen op te halen. 

Verbeteracties Persoonsgerichte Zorg  

Vanuit cliëntperspectief (persoonsgerichte zorg) 

 Verdere inbedding en aanscherping van het MDO en bijbehorende instrumenten t.b.v. een zo goed mogelijk samenspel van alle betrokke-

nen (bewoners, mantelzorgers, zorgteams, welzijnsmedewerkers) die samen zorgen voor een optimale kwaliteit van het leven voor bewo-

ners (Plan zinvolle dag 2019). 

 Voortzetting van de eerder gestarte actie om (welzijns)activiteiten in te bedden in de dagstructuur van de groepswoning. Uitbreiding van 

individueel (welzijns)maatwerk voor bewoners voor wie groepsgewijze activiteiten geen plezier meer geven of niet (meer) mogelijk zijn, 

zelfs als deze plaatsvinden in de besloten setting van een huiskamer van de groepswoning. Blijvende bijdrage van welzijnsmedewerkers in 

de groepswoning in verband met de complexiteit van de groep bewoners die om kleinschalige dan wel individuele maatwerkactiviteiten 

vraagt (Plan zinvolle dag 2019). 

 Starten met klankbordsessies met mantelzorgers, coaches en medewerkers om gezamenlijk meer handvatten te krijgen voor betere af-

stemming op de behoeften en het wegnemen van ‘handelingsverlegenheid’. 

 Verder trainen van personeel en meer vrijheidsverruiming die mogelijk wordt als het project Het Nieuwe Gasthuis wordt gerealiseerd. 

 Voortzetting trainingen vrijwilligers en mantelzorgers in de BreinOmgevingsMethodiek om er voor te zorgen dat betrokkenen rondom de 

bewoner de belangrijkste hersenkundige principes en uitgangspunten van de BOM kennen, deze begrijpen en kunnen toepassen (Plan 

zinvolle dag 2019). 

 Doorontwikkelen van de visie op welzijnszorg voor bewoners Woonzorgcentrum en toepassing van de BreinOmgevingsMethodiek voor de-

ze groep. Uitwerken wat deze visie betekent voor het werkproces van de betrokken disciplines, aanpassingen doorvoeren en borgen.  

 Voorbereiden nieuwe wet Zorg & Dwang die ingaat op 1 januari 2020 i.v.m. vrijheidsverruiming. 

 

Vanuit organisatorische invalshoek (basis op orde) 

Zoals in de inleiding van dit speerpunt is verwoord kan persoonsgerichte zorg beter verleend worden als de werkprocessen soepel verlopen 

en alles zodanig ingericht zijn dat medewerkers ruimte overhouden om maatwerk te leveren. Om die reden wordt in 2018 (doorlopend in 

2019 en volgende jaren) het ingezette traject van het lean maken en het verbinden van de processtappen in het zorgproces afgemaakt. Het 

doel is dat integraal en met nauwe betrokkenheid van het sociale netwerk, persoonsgerichte zorg verleend kan worden, gebaseerd op de 

BOM® en lean-theorie zoals in het Waardigheid &Trotsprogramma van de afgelopen jaren is ontwikkeld. 

 Zorgen dat het mantelzorgbeleid (vastgelegd op de Kaart Mantelzorg) volledig wordt ingevoerd binnen de organisatie, inclusief het scho-

len van medewerkers in gespreksvoering en samenwerking met mantelzorgers. 



24 

Kwaliteitsbeleidsplan, d.d. 23 oktober 2018 

 Invoeren applicatie ‘CarenZorgt’ (mantelzorgportaal) in het Elektronisch Clientdossier ONS met aandacht voor rapportagevaardigheden 

van medewerkers. 

 Verder vastlegging van werkprocessen op praktische Kaarten, mede op basis van de nieuwe softwarepakketten die wijzigingen in de 

werkwijze met zich mee hebben gebracht. O.a. worden de volgende Kaarten gemaakt of herzien en vervolgens geïmplementeerd en ge-

borgd: ‘Kaart Aanmelding & Intake’, ‘Kaart 1e woondag’; ‘Kaart Wijziging in de zorgverlening’; ‘Kaart Overlijden’ (updaten waarvan de visie 

op euthanasie en vrijwillig levenseinde onderdeel uitmaakt); beschrijving en verbinding van alle onderdelen die al ontwikkeld zijn in een 

Kaart MDO en zorgleefplan (inclusief het werken volgens de OMAHA-classificatie).  

 Organiseren van scholing op het gebied van palliatieve zorg. Diverse medewerkers willen zich hier graag verder in  bekwamen.  

 Voorbereiden nieuwe wet Zorg & Dwang die ingaat op 1 januari 2020 i.v.m. de cultuur, werkprocessen en systemen. 

 

4.2 Speerpunt 2: een integrale welzijn-wonen-zorgketen 

 

 

 

Gevestigd in een monumentaal pand, staat het Bartholomeus Gasthuis letterlijk én figuurlijk midden 

in Utrecht. Wij willen voor de bewoners van onze stad een vertrouwde, veilige plek zijn om zo goed 

mogelijk ouder te worden. Dat kan als bewoner van ons huis maar ook als binnenstadbewoner; veel 

van onze faciliteiten, zoals de brasserie, zaalverhuur, winkel, fitness, kapper, pedicure, schoonheids-

salon én het activiteitenprogramma zijn toegankelijk voor iedereen. 

 

 

  

 

4.2.1. UvoorU®; Utrechters voor Utrechters 

In 2012 is een nieuwe strategische koers uitgezet om op kleine schaal een keten van welzijn, wonen en zorg voor ouderen in en rondom het 

gasthuis te creëren. Van informatievoorziening over de oude dag tot en met levenseindebegeleiding wil het gasthuis op persoonlijke wijze kwa-

liteit en betekenis toevoegen aan het leven van ouderen in de binnenstad van Utrecht. Diverse vormen van welzijnsdiensten worden er gecom-

bineerd met veilig wonen en zorgverlening voor de ouder wordende mens. Het integrale karakter van de welzijn-wonen-zorg keten schept 

voorwaarden voor een zinvol en actief leven van zowel cliënten van het gasthuis als bewoners van Utrecht.  

Het concept UvoorU® streeft daarbij naar: 

 het versterken van intra- en intergenerationele relaties; 

Zorgeloos Ver-
zorgd oud wor-
den in het hart 

van Utrecht 
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 het bevorderen van sociale participatie, met instandhouding van de persoonlijke autonomie; 

 het zekerstellen van een waardig levenseinde. 

Ouderdom en het geestelijk welzijn van ouderen worden vaak –bewust of onbewust– tegen de in onze maatschappij dominante jeugdcultuur 

afgezet, omdat zij geassocieerd worden met afbraak, armoede en teloorgang. Ouderdom hoort echter bij het leven en behoort niet ergens 

apart te staan. Jong en oud loopt bij het Bartholomeus Gasthuis al zes en halve eeuw heen en weer over de drempel. Daarbij steunen de oude-

ren vaak op jongeren, en tegelijkertijd leert de jeugd van wat de ouderen hen te vertellen hebben. Degenen die iets te bieden hebben kunnen 

geven, of ze nu rijk zijn qua gezondheid, financiën of begaafdheid. Degenen die tekort komen kunnen ontvangen, waarbij het niet ter zake 

doet of hun armoede financieel is, hun gezondheid betreft dan wel hun kunde op het gebied van sociale omgang. Zo ontstaat een civil society, 

waarbij ‘de buur in contact komt met zijn buurtgenoten’. Daarbij hoeft niet iedereen zich actief te laten betrekken, maar de deur tot het Bartho-

lomeus Gasthuis staat open en die wetenschap alleen al kan een extra gevoel van verbondenheid geven in de buurt.  

 

Iemand die ouder wordt wil zo lang mogelijk gezond blijven. In hoeverre dat verlangen evenredig loopt met de behoefte aan sociale participatie 

en een zelfstandig leven is de vraag. Een feit is wel dat ouder wordende mensen in toenemende mate te maken krijgen met eenzaamheid, 

want geliefden en bekenden vallen weg. Daarnaast komen er lichamelijke beperkingen, waardoor de regie over het eigen leven afneemt. Ei-

genwaarde en zelfverzekerdheid maken geleidelijk aan plaats voor gevoelens van angst en onzekerheid. Overigens is eenzaamheid pas ernstig 

wanneer deze als zodanig wordt ervaren. Zo ook met ziekte, fysieke tekortkomingen en weinig geld. Intussen is maakbaarheid in onze maat-

schappij een groot goed geworden. Iedereen wil het leven op zijn eigen wijze inrichten. Maar verdriet, ziekte en pijn gaan aan niemand voorbij. 

Wij kunnen daar hooguit mee leren omgaan. Het Bartholomeus Gasthuis kan daarbij helpen.  
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Het zingevende aspect van UvoorU komt voort uit de gedachte dat iedere (oudere) bewoner van Utrecht bij het 

Huis in de Wijk terecht kan om tot rust te komen, te bezinnen, of om iets voor of met anderen te doen teneinde 

meer kleur aan het leven te geven. Daarom is de Uit&Doe agenda van het gasthuis gevuld met een scala aan acti-

viteiten. Het Huis in de Wijk fungeert als ontmoetingsplaats, waar men kan schilderen, tuinieren, jeu-de-boules 

spelen in de tuin, en meehelpen om het huis draaiende te houden. Iemand kan lekker eten in brasserie Zunte, zich 

laten verwennen in het Salus. Er is ruimte om te ‘gymen’, te mediteren, er is een zorghotel, er zijn zalen voor fees-

ten en partijen, een internetcafé en een winkel(tje). Zo kunnen Utrechters, of ze nu wonen binnen of buiten de 

muren van het gasthuis, elkaar tegenkomen in het Huis in de Wijk.  
 

Het Bartholomeus Gasthuis streeft met het Huis in de Wijk een ‘voorzorgsysteem’ na waar niemand bij voorbaat 

wordt uitgesloten. Een systeem dat beperkingen in het functioneren vroegtijdig signaleert en ondervangt; dat een-

zaamheid, ziekte en het verlies van zelfredzaamheid wil voorkomen. Starten met welzijn in plaats van pas in actie 

komen als zorg nodig is. 
 

Het UvoorU concept is ook een economisch verdienmodel: Voor de welzijnsdiensten zijn in het Huis in de Wijk 

geen financiële middelen (vanuit overheden) beschikbaar, terwijl er uiteraard wel kosten zijn. Om iedereen de kans 

te geven gebruik te maken van het Huis in de Wijk is daarom het UvoorU® concept ontwikkeld. Met UvoorU®; 

Utrechters voor Utrechters, worden particulieren en bedrijven uitgedaagd bij te dragen aan het welzijn van een 

ander. Dit kan bijvoorbeeld door te doneren, te helpen als vrijwilliger, Vriend van het gasthuis te worden, een zaal 

te huren voor de commerciële prijs of door te komen eten en drinken in Brasserie Zunte en producten te nuttigen 

die niet het UvoorU logo hebben (dus marktconform geprijsd zijn). De opbrengst vloeit, na aftrek van kosten, te-

rug naar het Huis in de Wijk om de gratis welzijnsdiensten en de UvoorU geprijsde artikelen op de menukaart en 

banqueting te bekostigen. NB: UvoorU geprijsde producten worden tegen of onder kostprijs aangeboden.  Door dit 

bedrijfsconcept, slimme inzet van medewerkers en lean ingerichte bedrijfsprocessen wordt optimaal gebruik ge-

maakt van de beschikbare middelen en mensen en worden marges in de bedrijfsprocessen uitgenut.  

   

4.2.2. Visie op het gebouw, de inrichting van het huis en de gekozen stijl 

Er is bewust gekozen voor een stijlvolle en verzorgde inrichting van het huis. Vooral bewoners brengen hier im-

mers veel tijd door en dan is het belangrijk om in een prettige omgeving te kunnen verblijven. Dat bevordert het 

welbevinden en draagt zo ongemerkt bij tot preventie van klachten en ziekten en een betere kwaliteit van leven. 

De inrichting van het huis benadrukt niet de hulpbehoevendheid, de ziekte, het gebrek. Het gasthuis is immers 

geen ziekenhuis, maar een plek waar gewoond en geleefd wordt.  
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4.2.3. Het Nieuwe Gasthuis  

In 2016-2017 is onderzoek gedaan naar de ervaringen van (binnenstad)bewoners met het Bartholomeus Gasthuis en de vraag of het gasthuis genoeg 

biedt om zinvol, in een sociaal verband, ouder te kunnen worden.  

Zie: Who Cares: 

http://stimuleringsfonds.nl/nl/zorg/verslag_bijeenkomst_who_cares/.  

De Resultaten: 

http://stimuleringsfonds.nl/nl/zorg/het_nieuwe_bartholomeus_gasthui

s_de_resultaten/  

en het Magazine: 

http://content.stimuleringsfonds.nl/files/pub/i_135/PublicatieHetNieuw

eBartholomeusGasthuis.pdf/ 

 

Op grond van deze twee onderzoeken is in verschillende sessies met meerdere doelgroepen een projectplan opgesteld dat uitgebreid is besproken met 

de cliëntenraad, ondernemingsraad en het College van Regenten. Dit plan vormt de basis voor de richting die het Bartholomeus Gasthuis de komende 

jaren zal ingaan.  

Het ontwikkelde concept sluit naadloos aan bij de voorgestane beweging in het landelijke Pact voor de ouderenzorg van 8 maart 2018. Het spreekt ou-

deren niet aan op wat níet meer gaat, maar gaat uit van mogelijkheden en interesses. Het legt de focus op preventie (van ‘nazorg’ naar ‘voorzorg’). 

Het voorkomt eenzaamheid en onnodige escalatie van zorg door tijdige signalering van behoefte aan hulp en biedt ondersteuning dicht bij huis.  

Doel van Het Nieuwe Gasthuis is een ‘stadsfoyer’ te zijn die alles biedt voor het zo lang mogelijk plezierig, vitaal en zelfstandig ouder worden in de bin-

nenstad van Utrecht. De focus verschuift van ziekte en hulp als het niet langer gaat naar het zo lang mogelijk (zo) vitaal (mogelijk) blijven, rekening 

houdend met ieders eigen positie op de graduele lijn van ‘zachte’ naar ‘harde’ zorg en ieders eigenheid. Het betreft de totale welzijn-wonen-zorgketen 

(WWZ-keten) en niet slechts een deel van deze keten (uit: Projectplan Het Nieuwe Gasthuis).  

Om dat doel te realiseren is een gecombineerde aanpak nodig: 

 het realiseren van verschillende, laagdrempelige (open) entrees aan de ‘randen’ van het gasthuis met elk een eigen karakter; 

 bij de entrees: inzet van domotica i.v.m. vrijheidsverruiming en veiligheid voor mensen met dementie; 

 achter die entrees: het onderscheiden van publieke, semipublieke en private ruimten, wetend dat mensen behoefte hebben aan sociale contacten 

en activiteiten, maar ook aan niet geprogrammeerde ‘tussengebieden’; 

 een vernieuwende segmentering van de doelgroep waardoor diverse soorten mensen zich op hun gemak kunnen voelen en zich verzorgd weten; 

http://stimuleringsfonds.nl/nl/zorg/verslag_bijeenkomst_who_cares/
http://stimuleringsfonds.nl/nl/zorg/het_nieuwe_bartholomeus_gasthuis_de_resultaten/
http://stimuleringsfonds.nl/nl/zorg/het_nieuwe_bartholomeus_gasthuis_de_resultaten/
http://content.stimuleringsfonds.nl/files/pub/i_135/PublicatieHetNieuweBartholomeusGasthuis.pdf/
http://content.stimuleringsfonds.nl/files/pub/i_135/PublicatieHetNieuweBartholomeusGasthuis.pdf/
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 het inrichten van deze ruimten met een veelvormig programma, onderverdeeld in genres, rekening houdend met voornoemde facetten; 

 een programmering die naadloos aansluit bij ‘het ritme van de stad’; 

 het geven van ‘sociale alibi’s’ om überhaupt over de drempel te stappen van een zorginstelling; 

 het inzetten van de vakkennis van onze professionals in de wonen-welzijn-zorg-keten (WWZ-keten); 

 daarvoor samenwerken met anderen; buurt, buurthuis, Buurtteam, huisartsen, zorginstellingen, ziekenhuis, etc., binnen de WWZ-keten; 

 de huidige intramurale werkwijzen (bijv. de BOM® methodiek) toepassen in de vernieuwde WWZ-keten zodat alle betrokkenen profiteren.  

 

Halverwege 2018 wordt een ontwerpplan voor de betreffende ruimtes gemaakt; Café BijBarth, Tuinatelier, Salus en Abcoudezolder. In het ontwerp is 

meegenomen dat de entrees van de straat naar de nieuwe ruimten laagdrempelig moet worden, maar tevens koude/ tocht moet worden voorko-

men, de veiligheid van mensen die mogelijk kunnen weglopen is gegarandeerd en – met inzet van moderne zorgtechnologie - veilige zones 

worden ontwikkeld om mensen met dementie (bewoners van Bartholomeus Gasthuis en uit de binnenstad) meer vrijheid te geven.   

Op basis van de ontwerpen en bijbehorende kostenbegroting start eind 2018 de fondsenwerving. Ondertussen is/wordt in 2018 een plan gemaakt voor 

de diensten en behandelingen i.o.m. de behandelaren, zijn nieuwe behandelaren gezocht, is voorbereiding getroffen voor het starten met de winkel in 

de kapsalon (waarin o.a. CBD- en THC-producten zullen worden verkocht en tegelijkertijd wetenschappelijk onderzoek daarop zal worden gestart door 

de UU) en een kostenbegroting gemaakt.  

Zodra ontwerp, kostenbegroting en dekkingsplan gereed zijn, start het projectteam met fondsenwerving. Ondertussen worden andere voorbe-

reidingen getroffen zoals het opruimen van de zolder, verdere invulling van het Salus-programma met zzp-ers, partners en behandelaren, voor-

bereiden van de winkel in het Salus, etc.  

 

4.2.4. Diensten voor bewoners in appartementencomplexen in de wijk (bij hen thuis) 

Vanuit de stad komt steeds vaker de vraag of het Bartholomeus Gasthuis iets kan betekenen voor oudere bewoners van appartementencom-

plexen in de wijk en mee kan denken over de vraag hoe ‘goed oud te worden in de binnenstad’. De vraag past bij onze visie om sociale ont-

moeting en zingevende bezigheden te bieden voor iedereen die ouder wordt in de binnenstad. In overleg met betrokkenen wordt uitgewerkt 

waar precies de behoefte ligt en wat het Bartholomeus Gasthuis voor hen kan betekenen. 

 

Verbeteracties: de welzijn-wonen-zorgketen  

Realisatie en start Het Nieuwe Gasthuis 2018 en volgende jaren 

Mei – oktober 2016 

Onderzoek door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het ontwikkelen van een integrale, laagdrempelige en toegankelijke ondersteu-

ning voor ouderen in de wijk. Presentatie uitkomsten tijdens de Dutch design week in oktober. 
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Mei 2017 – maart 2018 

Vervolgonderzoek door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en uittesten placeholders. 

 

April- juli 2018 

Het projectteam ontwikkelt een door de ondernemingsraad, cliëntenraad en raad van toezicht gedragen projectplan op basis van alle opge-

haalde onderzoeksinformatie in de afgelopen twee jaar (zie projectplan Het Nieuwe Gasthuis). 

 

Juli  – half oktober 2018 

Het ontwerpteam maakt een voorlopig ontwerp voor de nieuwe ruimten op grond waarvan een kostencalculatie voor de fysieke realisatie van 

Het Nieuwe Gasthuis mogelijk is. Het betreffen de ruimten: 

1. TuinAtelier (nieuw) 

2. Serre en terras tot Café BIJBarth  

3. Salushuys (nu voor lichaam) en Otiumhuys (nu voor de geest) tot Salus; een combinatie van diensten voor lichaam en geest  

4. Zolder tot AbcoudeZolder voor dagbestedingsactiviteiten 

BG maakt een financieel plan voor de exploitatie van Het Nieuwe Gasthuis. 

 

Oktober – december 2018 

Fondsenwerving.  

 

November  – maart 2019  
Projectteam werkt het projectplan uit met een concept per ruimte waaruit het programma logischer wijs volgt, met een te onthouden pro-

grammering voor de diverse doelgroepen (al dan niet met dementie), waar deskundige mensen er (haast onzichtbaar) zijn of er juist niet zijn 

(zoals in een semi-publieke ruimte) op het gebied van: 

1. kunst, cultuur en tuin/buiten zijn; 

2. ontmoeting en zingeving;   

3. samen eten en drinken; 

4. het ouder wordende lichaam en de geest. 

Hieraan ligt een zorgvuldige segmentering van de doelgroep ten grondslag waardoor gelijkgestemden elkaar kunnen vinden of minimaal el-

kaar verdragen. Leeftijd is daarbij geen criterium, wel lichamelijke en geestelijke conditie, vitaliteit, mobiliteit, opleidingsniveau,  interesses 

van mensen en persoonlijke voorkeuren. Ook wordt rekening gehouden met de wens dat mensen niet altijd willen meedoen, maar – als in 

een semipublieke ruimte – gewoon ‘onder de mensen willen zijn’. 
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Naast dit programma worden ‘alibi’s’8 bedacht en wordt ruimte ingeroosterd voor ‘clubs’ uit de wijk om daadwerkelijk de drempel over te 

stappen en interesses te delen.  

 

Ontwerpteam maakt op basis van het werk van het projectteam en het door hen aangeleverde programma van eisen een definitief ontwerp 

voor de nieuwe ruimten, inclusief inrichtingsplan, accessoiresplan, domotica (veilige zones) en toegang voor scootmobiels . 

 

De Organisatie zet de ontwikkeling door naar een waarde gedreven cultuur, door 1. Dit plan te gebruiken voor herijking van de strategie. 2. 

Actieagenda te maken voor komende 3 jaar. 

 

Vanaf januari 2019 

Projectteam: opruimen zolder ++. Werven, aanstellen, ‘hergroeperen’ welzijns- en horecamedewerkers/ zzp-ers/ partners die de diensten en 

producten kunnen leveren, ieder op het eigen vakgebied. Trainen medewerkers op basis van het nieuwe concept. 

 

Vanaf  datum verkregen fondsen (verwacht maart 2019)  

Bouwers: fysieke realisatie Het Nieuwe Gasthuis.  

 

NB: in het projectplan zijn de acties nader omschreven en uitgewerkt. 

 

4.3 Speerpunt 3: veiligheid  

 

VISIE 

Als de basisbehoeften aan 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 kun-

nen gaan, zinvol bezig te zijn en het beste van zichzelf te geven.  

 

 

                                                
8 Een alibi is een reden om contact te leggen met anderen die je kunnen helpen, zonder meteen het stempel van ‘hulpbehoevend’ te krijgen. Bijvoorbeeld een  PostNL pak-

ketpunt in de hal. 
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4.3.1 Basisveiligheid 

Naast de ervaren veiligheid is er de zorginhoudelijke veiligheid. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg benoemt hierbij als belangrijke thema’s met 

name medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen en preventie van acute ziekenhuisopname. 

Zorgrisico’s worden in het Bartholomeus Gasthuis in kaart gebracht aan de hand van de ontwikkelde scorelijsten. Medewerkers voeren aan de hand 

van deze scorelijsten ‘audits ‘uit. Door met regelmaat de scorelijst te doorlopen ontstaat zicht op de basisveiligheid als het gaat om medicatieveiligheid, 

vrijheidsverruiming (-beperking), antipsychoticagebruik, antibioticagebruik, preventie van decubitus, etc..  

 

Vrijheid beperkende maatregelen worden zo minimaal mogelijk ingezet en altijd alleen op voorstel van de arts en in overleg met de eerste contactper-

soon. En dan nog is het aan het zorgteam om zich altijd opnieuw af te vragen of de beperking kan worden opgeheven. Het zorgteam kan veel doen 

om het gedrag van iemand met dementie te sturen en te voorkomen dat vrijheidsbeperking nodig is. De ‘Kaart De 8 principes’,  het volgen van de dag-

structuur en de bejegeningsprincipes helpen hen daarbij. Uiteraard is het ‘puzzelen’ waarom iemand onrustig wordt of boos. Daarvoor is het kennen 

van iemands levensverhaal belangrijk en komt de kernwaarde ‘aandacht’ ten volle tot zijn recht. Verleiden, opletten, toepassen van kennis, uitprobe-

ren,… het is de zoektocht die het vak mooi kan maken als het lukt. En ja, niet al het gedrag kan begrepen worden. Dan is het zaak experts in te roe-

pen. Zoals eerder gezegd streven we bovendien naar vrijheidsverruiming daar waar dat voor bewoners mogelijk is en de kwaliteit van hun leven ver-

hoogt. Zo gaan diverse bewoners van de groepswoningen zelfstandig naar brasserie of tuin of een enkele maal zelfs naar buiten, al dan niet met GPS.  

 

Vanaf 2017 wordt ziekenhuisopname bijgehouden en wat de redenen van opname is. Er wordt onderzocht of de opname voorkomen had kun-

nen worden of niet en als deze voorkomen had kunnen worden, of beleid of werkwijzen moeten worden aangepast of (extra) training nodig is.  
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4.3.2 Hygiëne 

Hygiënisch werken is – vooral in een verpleeghuis en in het geval van oudere, kwetsbare mensen – van groot belang. Lichamelijke hygiëne komt met 

name in de zorg tot uiting. Bijvoorbeeld het dragen van schone bedrijfskleding, weten hoe de handhygiëne toe te passen, lang haar opsteken en vele 

andere regels die er toe bijdragen dat infecties worden voorkomen. Ook ons horecabedrijf is aan strenge eisen onderworpen. Om die reden zijn alle 

medewerkers die met voeding werken verplicht om een HACCP training te volgen. 

Of medewerkers ook daadwerkelijk hygiënisch werken wordt getoetst aan de hand van kleine audits die worden uitgevoerd door de medewerkers zelf 

met scorelijsten waarop de punten staan waaraan de hygiëne moet voldoen. 

Verbeteracties: veiligheid, de basis op orde  

 De focus wordt verlegd van het zo min mogelijk inzetten van vrijheid beperkende maatregelen naar vrijheid verruimende maatregelen, waarbij 

‘Het Nieuwe Gasthuis’ van grote betekenis zal zijn. Doordat er in Het Nieuwe Gasthuis open entrees komen en tegelijkertijd de vrijheid voor men-

sen met dementie wordt vergroot, neemt de veiligheid voor mensen met dwaalgedrag af. Daarom is het nodig dat, met de inzet van innovatieve 

zorgtechnologie zoals GPS, spreek-luisterverbindingen en/of personenalarmering, veilige zones worden ingesteld. Zodra iemand die door geheu-

genverlies de weg kwijt raakt, buiten deze zones komt, wordt een signaal afgegeven aan de medewerker of vrijwilliger, die in actie komt. De 15% 

van het Kwaliteitsbudget die voor zorgtechnologie beschikbaar komt zal hiervoor worden ingezet. Zie ook bij hulpbronnen H.5. 

 Noot. Een goed werkende ICT-structuur is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde, zie verder bij acties H.5 Hulpbronnen. 

 Waar nodig en mogelijk meedoen aan het landelijke project om multi-resistentie voor antibiotica terug te dringen. 

 Verder implementeren en verbeteren (vereenvoudigen) scorelijsten, dasboard en verbeteracties; continu leren. 

 

4.4 Speerpunt 4: leren en werken aan kwaliteit 

 

Visie 

650 Jaar onderdak en zorg heeft als basis ‘leren en verbeteren’. Het voortdurend aanpassen en meebuigen, keuzes maken, soms een ander pad dur-

ven gaan dan anderen, erkennen als er fouten worden gemaakt en die rechtzetten en bovenal integer leiderschap zijn de pijlers waarop onze organi-

satie rust.  

 

Systematisch leren en werken aan kwaliteit vraagt om een aantal zaken: een beleidscyclus geënt op de Plan-Do-Check-Act cirkel; een jaarplan waarin 

de acties zijn opgenomen wat beter kan; uitvoering volgens de procedures van een gecertificeerd kwaliteitssysteem; het hele jaar door meten of be-

oogde resultaten ook werkelijk behaald worden, evalueren en zo nodig actie nemen om zaken die niet kunnen wachten tot het jaarplan X+1 op te los-
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sen; een opleidingsprogramma dat er voor zorgt  dat medewerkers bekwaam zijn en blijven; ‘awareness’ van medewerkers in een cultuur waar van 

fouten geleerd wordt en ‘last but not least’ een lerend netwerk.     

 

4.4.1 Kwaliteitsmanagement systeem  

Aan alle werkzaamheden ligt een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) ten grondslag waarin per beleidsproces de werkwijze en ondersteunen-

de procedures, protocollen, formulier etc. zijn vastgelegd. Bartholomeus Gasthuis is bezig om procedures procesgericht en lean op te zetten en 

documenten waar mogelijk terug te brengen naar “KAARTEN” (enkele of dubbele A3) waarop alleen essentiële informatie staat. Dit proces is 

inmiddels ver gevorderd maar nog niet af, nieuwe wet- en regelgeving vraagt bovendien voortdurend om vernieuwing en uitbreiding. De ver-

zelfstandigde bedrijfsvoering na de beëindiging van de samenwerking met Vecht & IJssel (waarover meer in hoofdstuk 5. Hulpbronnen) vergt  

de opzet en inbedding van een geheel nieuw administratief proces en procedures. Hier wordt in 2018 hard aan gewerkt. Afronding zal nog tot 

ver in 2019 doorlopen.   

 

Het Bartholomeus Gasthuis is ISO gecertificeerd (volgens de ISO 9001: 2015 norm) en gecertificeerd door de SNHz voor het zorghotel. Daar-

naast hebben wij de Roze loper, het keurmerk voor een LTBH-vriendelijk huis. Ook zijn wij erkend leerbedrijf voor o.a. de zorg en de horeca. 

 

4.4.2 Het managementinformatiesysteem gastscore en het dashboard  

In Gastscore – het managementinformatiesysteem van het gasthuis – wordt systematisch uitkomsten van acties gemeten op de volgende ge-

bieden: waardering door klanten, waardering door medewerkers, waardering door de maatschappij en uitkomsten van de bedrijfsvoering, zo-

wel financieel als procesmatig. Verschillende medewerkers vullen elk de gegevens van hun eigen werkdomein in. Zo vult de zorgbemiddelaar 

het bezettingsoverzicht van het zorghotel, de klachtenfunctionaris de klachtenregistratie en noteert de P&O-manager de gevolgde opleidingen. 

De ingevulde gegevens worden omgezet naar managementinformatie en vervolgens automatisch doorgezet naar een dashboard, zodat direct 

inzichtelijk is hoe het Bartholomeus Gasthuis er voor staat. De uitkomsten op het dashboard maken duidelijk wat er goed gaat en waar verbeterin-

gen nodig zijn. Uitkomsten worden geanalyseerd en op basis hiervan worden benodigde acties bepaald.  

De zgn. ‘beraad’ pagina’s, waarop per afdeling verbeterpunten worden genoteerd en van actie, deadline en verantwoordelijke worden voorzien, geven 

inzicht welke nieuwe actie ondernomen moet worden, waarna de PDCA cirkel opnieuw van start gaat.  

Soms moet de manager de diepte in om te bepalen wat er precies aan de hand is. Bijvoorbeeld door de afzonderlijke scorelijsten of enquêtes door te 

nemen, samen met betrokkenen een diepgaander (PRISMA)analyse uit te voeren of zich in het exploitatieoverzicht te verdiepen. De interpretatie van 

risico’s en waar geleerd en geïnnoveerd kan worden is niet te automatiseren. Die hangt af van de deskundigheid en het analytisch vermogen van de 

leidinggevende. Ook het bepalen van de benodigde actie als er afwijkende resultaten worden geconstateerd is afhankelijk van het vakmanschap van 

de leidinggevende. Het dashboard wordt besproken tijdens managementoverleg en het individueel overleg met de bestuurder waardoor onderlinge 

feedback bijdraagt aan het kwaliteitsniveau en de resultaatgerichtheid van de organisatie in zijn geheel. 
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Eerste deel van het dashboard zorg op grond waarvan de zorgmanager o.a. bepaalt of er actie nodig is. In het overzicht is te zien dat bijvoorbeeld na 4 

audits 19% van de onderzochte onderwerpen in het kader van ‘opiaten en werkvoorraad’ niet in orde is (geweest).  

4.4.3 Het Beraad  

Afwijkende resultaten zijn voor de teams systematisch onderwerp van bespreking tijdens de zogenoemde ‘Beraden’. Voor de zorg is dat het 

Zorgberaad. Dit is een multidisciplinair overleg waaraan de locatiemanager, de manager strategie en innovatie, de zorgmanager, de specialist 

ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden van het woonzorgcentrum en de groepswoningen, de kwaliteitsmanager en de be-

stuurssecretaris als klachtenfunctionaris deelnemen. Op afroep kunnen andere disciplines worden uitgenodigd. Door de brede samenstelling 

wordt ieders expertise benut om oplossingen te vinden voor gesignaleerde risico’s en problemen en om nieuwe risico’s of kansen vanuit de 

werkpraktijk naar boven te halen. Trends, afwijkingen en verbeteracties aangaande gevaarlijke situaties, incidenten en calamiteiten m.b.t. be-

woners zijn onderdeel van het Zorgberaad.  

De eerdere MIC-commissie (Melding Incidenten Cliënten; Incidentencommissie) is enige jaren geleden opgegaan in dit beraad. Gelet op de 

kleine omvang van het gasthuis en de opzet van het zorgberaad kan het beraad tevens gezien worden als de in het kwaliteitskader voorgestel-

de Verpleegkundige Adviesraad (VAR). 

Inmiddels is ook een ‘Horecaberaad’, een ‘Welzijnsberaad’ en een ‘Facilitair Beraad’ operationeel, met een soortgelijke doelstelling op het eigen 

domein. In de beraden kunnen, naast problemen, ook nieuwe kansen of mogelijkheden aan bod komen. Afspraken worden rechtstreeks geno-

teerd op de ‘beraadpagina’ in het dashboard.     

 

Dashboard ZORGTEAM Maart 2017

(ervaren) KWALITEIT VAN LEVEN: zie tab Kwaliteit <-------- KWALITEIT VAN LEVEN ---> VERBETERACTIES: zie tab zorgberaad en tab Actie

RISICO'S BEHEERST (calamiteiten: zie facilitair) <-------- DE BASIS OP ORDE -----> VEILIG, SCHOON EN VERZORGD
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4.4.4 De Bartholomeus Academie 

Onder al het handelen zit de kennis, ervaring en vaardigheid van de individuele medewerker. Opleiding en training is van groot belang om de ervaren 

kwaliteit van leven van bewoners en gasten te beïnvloeden en dus zal er tijd en moeite in opleiden gestoken moeten worden. 

Om die reden wordt sinds een paar jaar gewerkt met en strategisch meerjarig opleidingsplan en is in 2017 de Bartholomeus Academie van start ge-

gaan. Allereerst is vastgesteld welke opleidingen verplicht zijn om bekwaam te blijven en welke opleidingen wij zelf van belang vinden om bekwaam te 

worden en te blijven gezien onze missie en werkwijze (BOM). Ook doorontwikkeling is daarbij van belang.  

Naast wettelijke verplichtingen en beroepsnormen, is de strategische visie en de hieruit voortvloeiende speerpunten en acties zoals benoemd in het 

kwaliteitsplan richtinggevend voor de inhoud van het opleidingsprogramma.  

 

De opleidingen uit het opleidingsprogramma worden centraal georganiseerd en zoveel mogelijk in huis aangeboden. Medewerkers krijgen jaar-

lijks op vaste dagen ‘academiedagen’ aangeboden die zij verplicht volgen. Een academiedag omvat een dagprogramma van diverse trainings-

onderdelen die aaneengesloten worden doorlopen. Deze dagen worden bij de start van het jaar al ingepland, zodat hiermee in het rooster re-

kening gehouden kan worden en medewerkers daadwerkelijk vrij gepland zijn om hun trainingen te volgen. Door het programma steeds vier 

maal aan te bieden, is gewaarborgd dat alle medewerkers de trainingen kunnen volgen zónder dat de zorgverlening/dienstverlening aan cliën-

ten in het gedrang komt. Bovendien brengt het rust en overzicht in de roosterplanning voor medewerkers. Resultaat is een hoge deelname. 

 

De opleidingen zijn onderverdeeld naar:  

 inwerken in de rol en vakgerichte scholing: bijvoorbeeld omgaan met de verpleegoproep, de calamiteiteninstructies kennen, de weg kunnen 

vinden op het intranet/ KMS, inwerken in de BOM theorie en het werken met de Levenskaart en de Kaart Groepswonen; 

 Bartholomeus Gasthuis specifiek: bedrijfshulpverlening, ontruiming, handhygiëne, etc.; 

 bekwaam blijven: HACCP, BIG scholing, etc. Ook alle klinische lessen vallen onder dit onderdeel; 

 de thema carrousel: iedere medewerker mag 2 thema’s volgen (2 x 4 uur) per jaar, zoals omgaan met agressie, aandacht voor jezelf - je ui-

terlijk - je omgeving en hospitality, intervisie, ethiek in je werk, de geschiedenis van het gasthuis, etc.; 

 loopbaanontwikkeling.  

Naast externe en incompany opleidingen en trainingen worden er klinische lessen gegeven, is er training on the job (bijvoorbeeld door welzijnsmede-

werkers die de zorgteams leren hoe zij zelf kleine welzijnsactiviteiten kunnen organiseren) en intervisie.   

 

Met diverse opleiders zijn trainingen gemaakt of afgesproken. Nadat in de begroting de formatieve ruimte per rol is vrijgemaakt om ook daadwerkelijk  

de opleiding te kunnen volgen ging de Academie van start. De opleider houdt vervolgens in Gastscore bij wie opleiding heeft gevolgd (de uitvoering): 

Nu wordt automatisch het overzicht gegenereerd in het dashboard bestuur en het dashboard van de teams.  
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Daarnaast richt de Academie zich op het opleiden van zorgprofessionals door het bieden van leerling-plaatsen op diverse niveaus en oriëntatiebanen 

voor zij-instromers.   

 

4.4.5 Het lerend netwerk 

PARTNERS 

Het Bartholomeus Gasthuis heeft vanaf de oprichting van het Huis in de Wijk partners waarmee intensief wordt samengewerkt en waarvan wordt ge-

leerd. Zij brengen expertise in die het gasthuis zelf niet heeft en waardoor activiteiten en services gerealiseerd kunnen worden. Van Alzheimer Neder-

land, die het Alzheimercafé verzorgt of het Seniorenweb dat (binnenstad)bewoners leert hoe om te gaan met het internet tot de Hoge School Utrecht, 

die haar studenten leert om te gaan met mondzorg bij mensen met dementie en tegelijkertijd onze medewerkers leert door hen bij hun eigen leerpro-

ces te betrekken. 

UNIVERSITEIT UTRECHT – WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 

Op 27 maart 2017 is het Bartholomeus Gasthuis Living Lab (proeftuin) geworden van de Universiteit Utrecht: 

https://lecturenet.uu.nl/Site1/Play/bcb10df2369948cebd4a7b44394d90061d 

 

 

COLLEGA INSTELLINGEN IN HET LEREND NETWERK 

Het Bartholomeus Gasthuis vormt een lerend netwerk met Zorgspectrum: https://www.zorgspectrum.nl/  en met Axion Continu. Zorgspectrum is een 

ouderenzorginstelling in Nieuwegein/ Houten met meerdere locaties. Met de komst van een nieuwe bestuurder begin 2017 wordt voortvarend gewerkt 

aan het verbeteren van de organisatie in al zijn facetten. Axion Continu is een grote ouderenzorgorganisatie met vele locaties en zorgvormen. 

 

https://lecturenet.uu.nl/Site1/Play/bcb10df2369948cebd4a7b44394d90061d
https://www.zorgspectrum.nl/
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Er vindt met regelmaat uitwisseling plaats tussen diverse functionarissen van beide instellingen over inhoudelijke onderwerpen en de kwaliteitscyclus. 

In het najaar van 2018 staat onder meer een overleg op de planning hoe beide organisaties kunnen komen tot uitwisseling van zorgmedewerkers op 

de werkvloer die over een weer ‘waarderende’ bezoeken bij elkaar afleggen en zo van elkaar leren.  

HET NIEUWE BARTHOLOMEUS GASTHUIS 

Samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een kennisonderzoek gedaan hoe het gasthuis van de toekomst inhoud en vorm moet krijgen. 
Dit is uitgebreid aan de orde gekomen in paragraaf 4.2. 
 

Verbeteracties: Leren en werken aan kwaliteit 

Het Bartholomeus Gasthuis maakt gebruik van kennisbronnen zoals literatuur en ontwikkelde concepten (denk aan de BreinOmgevingsMetho-
diek), professionele en landelijke standaarden, uitkomsten van metingen (zoals gepresenteerd in het dashboard) en door nauwe samenwer-
king met tal van partijen. Samen leren we om de zorg nog beter te verrichten en blijven medewerkers bekwaam om hun vak uit te oefenen. 
 
Voor 2019 zijn de volgende acties gepland:  
 Verder verdiepen Bartholomeus Academie: intervisie, casuïstiekbespreking zorgteams, training gespreksvoering en rapporteren, BOM-

principes, mantelzorg, etc. (zie ook eerder genoemde onderwerpen in de diverse paragrafen). 

 Tijd in begroting en rooster voor implementatie van nieuwe werkwijzen en procedures op de werkvloer.  

 Lerend netwerk:  

o van en met Zorgspectrum leren: uitwisselen kwaliteitsplan en bepalen leerpunten; 

o van en met AxionContinu leren door elkaar op te zoeken bij vragen en door uitwisseling van medewerkers in de vorm van ‘waarde-

rende bezoeken’ bij elkaar (opnemen in onderdeel carrousel opleidingsplan). 

 Actieplan 2019 maken met het Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG) voor de inzet van leerlingen in het Bartholomeus Gasthuis, op basis 

van wederzijdse ‘win-win’, mede op basis van ideeën uit de leerlingenraad van het USG.    

 Wetenschappelijk onderzoek met de UU:  

o Europees onderzoek ter ontwikkeling van ‘serious games’ voor ouderen, waardoor zij bijv. goed voorbereid een MDO ingaan en ta-

boethema’s bespreekbaar kunnen maken, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, afdeling Software Technology for Learning 

and Teaching; 

o Onderzoek naar de werking van CBD en THC i.r.t. ouderdomsziekten en –kwalen, in samenwerking met de Universiteit Utrecht. 
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4.5 Speerpunt 5: Leidinggeven met visie, werken met een ideaal  

 

Visie 

Het Bartholomeus Gasthuis streeft naar een tot in de haarvaten van de organisatie gedeelde en gedragen strategie. De kernwaarden 'aan-

dacht', 'gastvrijheid', 'warmte', 'respect' en 'professionele welzijnszorg' spreken uit ieder(s) handelen en zijn verankerd in de bedrijfscultuur. 

Leren en voortdurend verbeteren is vanzelfsprekend. De leiding geeft het goede voorbeeld, is integer, vakbekwaam en dienend aan de doel-

stelling en het voortbestaan van de organisatie en het cultureel erfgoed. 

 

4.5.1 Governance in de zorg 

Het College van Regenten (Raad van Toezicht) en de bestuurder volgen de Governance Code Zorg 2017. In 2018 is het Reglement van Toe-

zicht en Bestuur herzien en volledig in lijn gebracht met deze Code. De regenten en bestuurder zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, veilig-

heid, betaalbaarheid, continuïteit en toegankelijkheid van de zorg binnen het Bartholomeus Gasthuis. Samen trachten zij, aan de hand van 

principes en gedragsregels, het gasthuis goed, efficiënt en verantwoord te leiden en leggen verantwoording af over het gevoerde beleid aan 

belanghebbenden. Dit kwaliteitsplan, het (kwaliteits)jaarverslag, de uitkomsten van cliëntwaarderingen, dragen bij aan de transparantie over de 

vraag ‘hoe wij het doen’.  
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4.5.2 Goed leiderschap 

Om de missie te realiseren is een personeelsbeleid nodig waarin medewerkers hun beste talenten willen inzetten. Medewerkers zijn in principe 

bereid om over te gaan tot actie als zij: 

5. de zin inzien van de missie: zie ik het nut? 

6. zich er voor willen gaan inzetten: heb ik er zin in? 

7. zich er voor kunnen inzetten: kan ik het? 

In de eerste vraag zit de zingeving verscholen. Het Bartholomeus Gasthuis spreekt met de missie uit welke doelen worden nagestreefd. Daar-

mee wordt beoogd dat medewerkers enthousiast worden en blijven om een bijdrage te leveren.  

In de tweede vraag zit de persoonlijke bereidheid verscholen. Deze hangt vooral af van de mate waarin de gewenste waarden binnen het gast-

huis duidelijk zijn en of de individuele waarden van de medewerkers, die zich openbaren in de huidige bedrijfscultuur, daarmee sporen. Een 

waarde kan het realiseren van doelstellingen helpen of juist in de weg staan. Met andere woorden; de missie en de bedrijfscultuur moeten met 

elkaar overeenstemmen. Hierop wordt verder ingegaan in de Huyscode. 

Bij de derde vraag gaat het om het vermogen, de kennis en kunde om te doen wat wordt verwacht. Duidelijke verantwoordelijkheden geven 

aan op welke resultaten een individu (of een team) kan worden aangesproken. Resultaatgerichte rolbeschrijvingen en duidelijke verantwoorde-

lijkheden en bevoegdheden gecombineerd met actief leiderschap zijn primaire voorwaarden om competenties van medewerkers zichtbaar te 

maken en daardoor optimaal te benutten. 
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‘Goed’ leiderschap is er vooral voor bedoeld om de eerste vraag, de zingeving, te beïnvloeden. ‘Goed’ leiderschap is een belangrijke succesfac-

tor als het gaat over de vraag hoe en op welke manier het ‘Zorgeloos Verzorgd-programma’ succesvol kan worden gerealiseerd. Goed leider-

schap is een kwestie van ‘doen’ en ‘zijn’.  

Het ‘doen’ zit vooral in voorwaarden scheppen: het uitzetten van een duidelijke richting in de vorm van het beleidsplan en de daaruit voort 

vloeiende jaarplannen en het vertalen hiervan naar werkbeschrijvingen en competenties. Zodat medewerkers de zin van de verandering gaan 

inzien, en bereid en in staat zijn tot actie over te gaan.  

Het ‘zijn’ komt vooral tot uitdrukking in de stijl van leidinggeven en zal voor een belangrijk deel het gewenste bedrijfsklimaat bepalen en daar-

mee de tweede vraag ‘heb ik er zin in’ beïnvloeden. Leidinggevenden moeten in staat zijn zichzelf te leiden en weten dat zij alléén het gedrag 

van medewerkers niet kunnen veranderen. Daarom is er een bedrijfsklimaat nodig dat er als het ware voor zorgt dat de verandering vanuit de 

medewerkers (de organisatie) zélf komt. In die zin is de rol van onze leidinggevenden eerder een coachende dan een sturende rol. Het geza-

menlijk vaststellen van de gewenste bedrijfscultuur en gewenste competenties zijn daarbij belangrijke instrumenten.  

 

4.5.3 Weten wat er speelt 

Het kan niet genoeg worden benadrukt dat de communicatie (het contact) met medewerkers en het voorbeeldgedrag van de leidinggevenden 

zelf het belangrijkst zijn. Onze leidinggevenden, waaronder de bestuurder, moeten weten wat er speelt in de organisatie.  

De bestuurder is met regelmaat aanwezig op de werkvloer en praat met bewoners en familie tijdens het Familiehuys en het Praethuys om zo 

rechtstreeks met hen in contact te zijn en te weten wat er speelt. Zij kent de inhoud van het werk en kan afgewogen keuzen maken bij beno-

digde verbeteringen of aanpassingen en begrijpt welke randvoorwaarden nodig zijn om goede welzijnszorg te kunnen bieden. Van het ma-

nagementteam heeft de locatiemanager een verpleegachtergrond. De staffunctionaris strategisch beleid & innovatie is verpleegkundige, heeft 

gezondheidswetenschappen gestudeerd en (gedurende 2014-2016) een executive MBA programma gevolgd aan de Erasmus Universiteit. 

De uitkomsten van de medewerkermonitor 2018 laten zien dat medewerkers van het gasthuis trots zijn op de organisatie waar zij werken en 

hun familie en vrienden van harte zouden aanbevelen om bij het Bartholomeus Gasthuis te werken. In de zorgsector is dat vandaag de dag he-

lemaal niet zo vanzelfsprekend en zijn de cijfers aanzienlijk minder.  

De werkbeleving wordt eveneens als positiever ervaren dan in de sector het geval is (7,7 versus 7,2 voor de sector). Medewerkers waarderen 

de sterke organisatiecultuur (8,9 versus 7,4 voor de sector), er is sprake van een gedragen visie en ambitie (7,7 versus 6,2 voor de sector) en 

zijn positief over het leiderschap van hun leidinggevenden, die besluiten durven te nemen, motiverend zijn en interesse tonen in hun werk-

zaamheden (gemiddeld een 8 versus een 7 voor de hele sector). Tot slot zijn medewerker positief over de aandacht die er is voor loopbaan, 

opleiding en (ondersteuning in) de ontwikkeling van medewerkers, ondernemerschap en vakmanschap: Bartholomeus Gasthuis collega’s waar-

deren deze met een 8,3 (in de sector is dit gemiddeld 7,6). 
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Op het onderwerp werkdruk scoort het gasthuis echter een onvoldoende (5,1, tegenover een 5,7 in de sector). De ervaren werkdruk is het 

hoogst onder de leiding/staf en onder medewerkers van de zorgafdeling.  

 

Met het kwaliteitsbudget kunnen vanaf 2019 meer zorgmedewerkers aangetrokken worden, alsmede werkbegeleiders-opleiders die op de 

werkvloer de leerlingen begeleiden, hetgeen de verzorgenden ontlast. Bestuur en managementteam worden enigszins ontlast door de nieuw in 

te zetten vrijwilligerscoördinator en meer uren P&O, maar met de grote uitbreiding van zorgpersoneel, de verdere inbedding en toepassing van 

de IT-systemen, het verbeterproces rond Levenskaart en MDO (plan Zinvolle dag), de invoering van Het Nieuwe Gasthuis en door alle andere 

verbeteracties die in dit Kwaliteitsbeleidsplan worden genoemd, zal de werkdruk eerder toe- dan afnemen. Toch is er bewust gekozen het ma-

nagementteam niet uit te breiden. Door uitbreiding bestaat het risico dat er nog meer onderwerpen naast elkaar gaan lopen wat uiteindelijk 

voor bestuurder en managementteam niet meer te behappen is. Wel hebben wij – mede om die reden - het Kwaliteitsbeleidsplan 2019 twee 

jaar extra gegeven. M.a.w.: de acties die u in de gearceerde paragrafen vindt zijn de acties die wij in 2019 willen initiëren, maar kunnen een 

langere adem nodig hebben.  

Daarnaast is het niet logisch een Kwaliteitsplan te maken voor een jaar terwijl het Kwaliteitsbudget voor drie jaar moet worden ingevuld en in 

samenhang met het Kwaliteitsplan wordt beoordeeld door het Zorgkantoor.  

  

4.5.4 Personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid is mede bedoeld om de 3e vraag ‘kan ik het?’ positief te kunnen beantwoorden. Het gasthuis wil enerzijds medewerkers 

de ruimte en faciliteiten bieden om zich als persoon en professional te ontplooien en excellente werk- en ontwikkelprestaties te leveren. Ander-

zijds helpt het personeelsbeleid de organisatie met het behalen van haar doelstellingen. Het hoopt daarmee de doelstellingen van individuele 

medewerkers met die van de organisatie als geheel te integreren.  

In een gezonde organisatie met een dergelijke missie kan het niet anders dan dat het personeelsbeleid medewerkers de ruimte geeft hun ta-

lenten te ontplooien. Alleen met vaardige en bekwame medewerkers kan zo’n missie worden volbracht. Competenties zijn dan ook een belang-

rijk instrument om het moeilijk tastbare aspect ‘cultuur’ om te zetten naar het harde aspect ‘actie’. Daarom zijn de gewenste competenties in de 

rolbeschrijving opgenomen en worden ze gebruikt door de leiding om richting te geven aan de gewenste verandering.  

Het personeelsbeleid is zo opgezet dat resultaatgericht werken wordt bevorderd. Succes erkennen (en vieren) is voor veel medewerkers een 

belangrijke vorm van beloning. Het is hèt compliment voor goed afgeleverd werk. Even belangrijk is het dat er mogelijkheid is opengelaten voor 

‘falen’. Het is belangrijk om falen niet te veroordelen, maar te onderzoeken waardoor het is gekomen, zodat er van geleerd kan worden. Alleen 

een lerende organisatie is in staat om zich van binnenuit voortdurend te vernieuwen. 



42 

Kwaliteitsbeleidsplan, d.d. 23 oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema:  

Hoe leiderschap, cultuur, gedrag en personeelsbeleid zijn verbonden en op welke wijze het Bartholomeus Gasthuis deze zodanig wil be-

invloeden dat de missie wordt gerealiseerd.  

 

4.5.5 De Huyscode 

De Huyscode is door een team van leiding en medewerkers vertaald naar do’s en don’ts. Toch blijkt het lastig om de huysregels altijd na te leven. Te 

makkelijk wordt toch maar even niet het gebruikte kopje afgewassen, loop je toch het appartement binnen, blijft het lastig om de aandacht in de bras-

serie te verdelen tussen bewoners en externe gasten, etc. Daarom is het ‘warm’ houden van de Huyscode blijvend nodig.  

 

4.5.6 Familiehuys en Praethuys 

Twee keer per jaar wordt er een Familiehuys gehouden met de eerste contactpersonen en andere naasten van de bewoners van de groepswoningen 

en eveneens twee maal per jaar een Praethuys met de bewoners van het woonzorgcentrum. Tijdens het Familiehuys zijn het behandelteam en het lid 

van het College van Regenten dat ‘kwaliteit van zorg’ als aandachtsgebied heeft, aanwezig.  

Er is geen agenda. Iedereen kan inbrengen wat er aan de orde moet komen. Het zijn altijd weer spannende avonden voor bestuur en leiding, want ook 

negatieve ervaringen kunnen de agenda gaan domineren. Door de groepsdruk kan dat groot worden, maar de ervaring is dat goed luisteren en werke-

lijk iets doen met kritiek en suggesties heel veel oplevert. Werken vanuit authenticiteit – zie onze besturingsfilosofie – betekent werkelijk open staan, 

alles willen weten, werkelijke aandacht voor de ander en handelen zoals we geacht worden te handelen. Daardoor zijn deze avonden ook vaak verras-

send hartverwarmend, inzicht verschaffend en managen zij over en weer ‘de verwachtingen’. 
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4.5.7 Leiding geven met visie, werken met een ideaal  

Het primaire doel van de leiding is het toepassen en verder ontwikkelen van de vernieuwende welzijn-wonen-zorg keten met persoonsgerichte wel-

zijnszorg als uitgangspunt. Ongeacht het feit dat de financieringsstromen soms tegendraads lijken te opereren, is de leiding voortdurend bezig de 

schakels in de keten aan elkaar te rijgen als een goed passende ketting. De schakels worden gevormd naar de wensen en verlangens van de moderne 

‘zorgconsument’. Zij worden flexibel gehouden, dus aanpasbaar. Teneinde de diverse schakels in de juiste vorm te krijgen wordt zoveel mogelijk aan-

sluiting gezocht met partners in de stad. Het in- en aanvullen van schakelfuncties is een dynamisch proces, dat mee-ontwikkelt met de veranderende 

vraag van de cliënt en voor het overgrote deel wordt ingevuld vóór en dóór bewoners van de binnenstad.  

 

Werken geeft zin aan het leven. Door te werken gaat het leven er toe doen. Werk heeft nut voor jezelf en voor je omgeving. Alleen maar werken voor 

geld is niet (meer) genoeg. Mensen  streven naar een situatie waarin zij een nuttige bijdrage kunnen leveren, waarin men wordt gewaardeerd door 

anderen en het gevoel krijgt een bijdrage te leveren die er toe doet. Mensen willen staan voor iets dat ‘goed’ is, werk dat ergens over gaat en relaties 

die werkelijk iets betekenen. Dat is niet verheven, dat is menselijk.  

 

Binnen het Bartholomeus Gasthuis werken mensen die voor hun idealen durven te ‘gaan’. Op welk niveau men ook werkt of welke opleiding ook geno-

ten is. Er werken ‘generieke professionals’; medewerkers die zowel flexibel als vakkundig werken op het raakvlak tussen de verschillende sociaaleco-

nomische sectoren van welzijn-wonen-zorg. Zij weten dat noch de arts, noch de sociaal werker, noch de verzorgende, noch de gastvrouw, noch de 

huysdame een hoge kwaliteit van het latere leven afzonderlijk kunnen waarborgen. Ze hebben elkaar nodig. Ze werken samen. 

 

De scheidslijn tussen (betaalde) professionals en (onbetaalde) vrijwilligers zal de komende jaren vager worden. Informele zorg is in opmars en past bij 

een participerende samenleving. Betaalde en onbetaalde krachten zullen naast elkaar werken aan hun idealen en verrijken daarmee niet alleen hun cli-

enten, maar ook zichzelf.  

 

Op dit moment zijn er zo’n 150 vrijwilligers actief in het Bartholomeus Gasthuis. Jong en oud(er), divers opgeleid en geïnteresseerd, gepensioneerd, 

studerend, met een drukke baan of aan het reïntegreren, met veel of weinig tijd, maar allemaal met de wens om zich maatschappelijk nuttig te maken 

en iets te betekenen voor een ander. Als maatje van een bewoner, als extra hulp bij de warme maaltijden in de groepswoning, als ondersteuner bij de 

vele activiteiten leveren zij een waardevolle en niet weg te denken bijdrage aan een fijn leefklimaat in het Bartholomeus Gasthuis. Tegelijkertijd voegen 

zij met hun vrijwilligersactiviteit ook betekenis toe aan hun eigen leven. Het gasthuis koestert deze informele ‘schat’ aan tijd, inzet en betrokkenheid.  
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Verbeteracties: leiding geven met visie, werken met een ideaal  

 Aanpassen huishoudelijk reglement cliëntenraad aan de hand van de nieuwe wetgeving.  

 Aanscherpen Huyscode en plan maken voor bewustwordingscampagne. 

 Opstellen en uitvoeren actieplan n.a.v. uitkomst Medewerkermonitor 2018, met name gericht op werkdrukvermindering. 

 Personeelsbeleid: ontwikkelen generatiebewust personeelsbeleid. 

 BOM-trainingen vrijwilligers, tevens onderdeel Plan Zinvolle dag 2019.  
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Speerpunt 6: Beschermen van het cultureel erfgoed 

 

‘…Om deze werken van barmhartigheid voor altijd in stand te houden (...) beloven wij zowel voor onszelf als voor onze nakomelingen aan 

God onze Heere, aan Sint-Bartholomeus en aan de heer van Abcoude om zowel de zorg voor de arme, bedlegerige zieken in het gasthuis als 

de zorg voor de zondagse voedseluitdelingen (Pot) op ons te nemen voor zover de inkomsten uit de schenking van heer Willem en uit de 

schenkingen van andere goede mensen mogen strekken…. ‘. 

Uit de broederschapsbrief 20 januari 1407    

 

Deze eeuwenoude missie is anno 2018/2019 nog altijd springlevend, met de zorg voor enerzijds de bewoners van het gasthuis en anderzijds 

voor de wijk. De hedendaagse zorgverlening kan niet los gezien worden van de lange historie. Immers die zorg wordt al zes en halve eeuw in 

hetzelfde pand geleverd en heeft de bedrijfscultuur beïnvloed. Ook het bestuur heeft een lange lijn die teruggaat naar de stichting van de 

broederschap door Willem van Abcoude in 1407. Deze historische component van het Bartholomeus Gasthuis staat niet apart, maar is een van 

de redenen dat veel mensen in het gasthuis willen wonen en werken. Het gaat daarbij niet alleen om de Regentenzaal of om het rijksmonu-

ment in zijn totaliteit, de kunst, het glaswerk, maar ook en vooral om het feit dat eeuwenlang op dezelfde plek in hetzelfde gebouw dezelfde 

functie is uitgeoefend. Die eeuwen zijn nagenoeg voelbaar en hebben een belangrijke positieve invloed op de kwaliteit van het verblijven, le-

ven, wonen en werken in het gasthuis. 

 

Verbeteracties: beschermen van het cultureel erfgoed 

 Er is een beschermclub opgericht die meedenkt hoe het erfgoedensemble beter beschermd kan worden (gestart in 2016). In verband met 

de viering van 650 jaar Bartholomeus Gasthuis in 2017 en de volle jaaragenda in 2018, is de club lange tijd niet bij elkaar geweest. Dit zal 

in 2019 weer worden opgestart. 

 Er is een club opgericht van bestuurders die de oudste, nog bestaande, gasthuizen in Nederland besturen. Deze is aan het onderzoeken 

op welke wijze het Nederlands zorgerfgoed beter beschermd kan worden. 

 Aanvullen/ bijwerken van de permanente tentoonstelling ‘Van Armenpot tot Zorgpakket’ met nieuw verworven stukken en de andere route 

door de tentoonstelling ‘Ik Zorg voor Jou’. 

 Onderzoeken of en hoe gestart kan worden met het schrijven van een boek over de geschiedenis van het Bartholomeus Gasthuis (er zijn 

nu slechts delen en het is onvolledig). Dit eveneens ter bescherming van het erfgoed. 

 Uitvoeren benodigde maatregelen om de klimaatomstandigheden in de Regentenzaal te verbeteren n.a.v. de fondsenwerving in 2018. 

 

Voor meer informatie over de geschiedenis zie https://www.bartholomeusgasthuis.nl/ontdek/cultureel-erfgoed, 

https://www.bartholomeusgasthuis.nl/ontdek/650 en de kunstschatten zie https://izi.travel/nl/58ed-bartholomeus-gasthuis/nl  

https://www.bartholomeusgasthuis.nl/ontdek/cultureel-erfgoed
https://www.bartholomeusgasthuis.nl/ontdek/650
https://izi.travel/nl/58ed-bartholomeus-gasthuis/nl
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5. Gebruik van hulpbronnen en informatie 
 

Goede werkbeschrijvingen, veilige materialen, juiste en effectieve informatie, vastgoedbeleid, technologische hulpbronnen zoals ICT en domotica, goe-

de administratieve en financiële processen, professionele relaties en samenwerkingsverbanden, het zijn allemaal hulpmiddelen om goede kwaliteit van 

welzijnszorg te kunnen bieden. 

 

5.1 Gebouw, installaties en hulpmiddelen 

 

In het Bartholomeus Gasthuis is 

het onderhoud van het gebouw, 

de installaties en de hulpmidde-

len in handen van de facilitair 

manager en haar team. Zij zorgt 

er voor dat volgens het Lange 

Termijn Onderhoudsplan (LTOP) 

onderhoud plaatsvindt. Daar-

voor zijn partijen geselecteerd 

waarmee onderhoudscontracten 

zijn gesloten. De manager heeft 

regelmatig overleg met deze 

partijen. Ook de brandweer 

voert regelmatig controles uit 

om de veiligheid van het ge-

bouw te testen en voor de belangrijkste installaties worden NEN-keuringen uitgevoerd, zoals voor liften, noodverlichting, alarmcentrale. 

 

Managers kopen hun materialen in volgens afgesproken uitgangspunten. Zij sturen als budgetverantwoordelijke o.a. op prijs, kwaliteit en duurzaam-

heid van de producten en diensten. Met grote leveranciers hebben zij regelmatig contact. Eens per jaar worden de grote samenwerkende leveranciers 

beoordeeld. Ook hulpmiddelen kunnen in een onderhoudscontract zijn ondergebracht, zoals tilliften, hoog-laag bedden, fysio apparatuur, etc.. 
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5.2 ICT en zorgtechnologie 

Halverwege 2017 is besloten om na twaalf jaar de samenwerking met Stichting Vecht & IJssel te stoppen. Het gevolg was dat eind 2017 gestart is met 

het ontvlechten van zowel de gedeelde financieel- administratieve afdeling als de gedeelde ICT-systemen. Een groot project met veel facetten en een 

grote impact op de organisatie. Eind 2017 waren de nieuwe IT-applicaties Nedap voor de cliëntadministratie en het elektronisch cliëntdossier en SDB 

voor de personeelsadministratie  en salarisverwerking operationeel. In februari 2018 is gestart met de implementatie van Afas online voor de financiële 

administratie, SEM voor de Horeca en het Zorghotel en Eijsink voor de kassaverwerking (inclusief vernieuwde kassa’s). Ook is het IT-platform met Offi-

ce 2016 en Horizon ge-upgraded waarbij rekening is gehouden met de nieuwe eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). 

Begin 2018 is tevens een eigen financiële afdeling opgezet. Op 1 februari startte de controller en op 1 juni een financieel medewerker. Zij moeten de 

diverse administraties opnieuw inrichten zoals de debiteuren- en crediteuren administratie, de verhuuradministratie incl. de afrekening van servicekos-

ten, de BTW administratie en ga zo maar door. Tenslotte moeten zij er voor zorgen dat uit de nieuwe systemen weer de managementinformatie kon 

worden gegenereerd zoals voor de ontvlechting.  

 

Deze enorme operatie heeft een grote impact op de hele organisatie; medewerkers moeten leren met de nieuwe systemen te werken, de jaarrekening 

en verantwoording moest met een klein nieuw team gedaan worden terwijl de afdeling nog maar amper was opgezet en er geen kennis beschikbaar 

was over het verleden, het MT ontbeerde maandenlang adequate stuurmogelijkheden vanwege het ontbreken van managementinformatie en de vele 

facetten van de implementatie van de nieuwe systemen vraagt veel aandacht. Daardoorheen loopt de invoering van de AVG. De verwachting is dat 

veel acties en een goede afronding zal doorlopen tot in 2019, zoals het aanpassen van nagenoeg alle kaarten (vanwege de nieuwe software), het be-

schrijven van de administratieve procedures en het ten volle benutten van de mogelijkheden van de softwaresystemen. 

 

KWALITEITSBUDGET ZORGTECHNOLOGIE 

Zoals onder het hoofdstuk ‘personeelssamenstelling’ genoemd komt er landelijk 435 miljoen euro extra beschikbaar voor meer, gekwalificeerd 

personeel (85% van het budget) én voor zorgtechnologie (15%). Met het extra geld voor zorgtechnologie gaan we vanaf 2019 een volgende stap 

zetten in het digitaliseren van de werkprocessen: 

1. Aanbrengen dwaaldetectie en leefcirkels: hierdoor wordt het mogelijk om bewoners van de groepswoningen via de telefoon (DECT systeem) te 

volgen. Ook zijn we dan voorbereid op de wet Zorg & Dwang die in 2020 van kracht wordt waarin vrijheidsverruiming centraal staat. Om dit moge-

lijk te maken moet de huidige telefooncentrale, het huidige DECT- en Verpleegoproepsysteem worden ge-upgrade van analoog naar digitaal, moet 

er detectieapparatuur voor de bewoners worden aangeschaft en moeten er bij diverse deuren aansturing worden aangebracht waardoor wordt 

herkend of een bewoner ja dan nee van de groepswoning af mag of naar buiten mag lopen en de deur al dan niet open of dicht gaat. Daarvoor 

moet door het hele pand vanaf een centraal punt naar de deuren bekabeling worden aangelegd.  

2. Aanbrengen internetbekabeling naar de appartementen, aanschaffen tablets en uitbreiden softwarepakket ONS (cliëntdossier) waardoor het moge-

lijk wordt om in de zorg met tablets te gaan werken. Dat heeft veel voordelen en vermindert administratieve lasten: je hebt het dossier bij de hand 
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als zorg wordt verricht in het appartement van de bewoner wardoor je kunt zien wat de afpsraken zijn en ook de rapportage kan ter plekke worden 

ingevoerd. Met de module ‘medicijnverstrekking’  kan op afstand een tweede verzorgende meekijken en tekenen i.p.v. dat je elkaar moet opzoe-

ken, etc, etc. 

 

ONTWIKKELBUDGET  

Naast het Kwaliteitsbudget is voor de periode 2018 t/m 2021 landelijk in totaal € 200 miljoen beschikbaar aan Ontwikkelbudget voor de implementatie 

van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg; € 50 miljoen per jaar. Dit budget wordt ingezet voor problematiek die bij meerdere zorgaanbieders speelt en 

is gericht op het oplossen van problemen bij de implementatie van het Kwaliteitskader. Recent hebben zorgaanbieders in de regio hiervoor enkele 

plannen ingediend, waaronder een plan voor het verbeteren van ICT-randvoorwaarden en digitale vaardigheden van medewerkers.  

Nog in 2018 zullen wij een ICT-scan uitvoeren gericht op de ICT-infrastructuur, hardware en software van de organisatie. Op basis van deze nulmeting 

zal worden bepaald of er een ‘gap’ is tussen de huidige en de gewenste stabiliteit, veiligheid en toekomstbestendigheid, waarna in 2019 maatregelen 

genomen kunnen worden om de gewenste situatie te bereiken (de-

ze meting wordt gebruikt bij de upgrade van de systemen zoals 

hiervoor genoemd onder ‘waliteitsbudget’. 

Ook is een organisatiescan voorzien van de digitale vaardigheden 

van medewerkers, op basis waarvan in 2019 een passend leerpro-

gramma digitale vaardigheden kan worden aangeboden. Tot slot 

zal een scan ‘sociale innovatie’ worden uitgevoerd om de ‘digitale 

houding’ van management, staf en professionals in kaart te bren-

gen. Dit levert een advies op wat er nodig is aan extra inspanning 

om tot de gewenste digitale houding te komen.  

 

Eveneens in het kader van het Ontwikkelbudget zal in 2019 een 

Leernetwerk innovatie ouderenzorg Utrecht  starten. Bartholomeus 

Gasthuis zal passief  deelnemen aan het op te richten leernetwerk 

(o.a. masterclasses) t.b.v. actief uitwisselen van kennis, informatie, 

oplossingen op het vlak van innovaties.  Aan het e-learning plan 

REIN doet het Bartholomeus Gasthuis vooralsnog niet mee.   
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5.3 Overeenkomsten en service level agreements (SLA)  

Met partners en onderhoudsleveranciers die cruciaal zijn in het tot stand komen van het zorgproces of de onder-

steunende diensten zoals bijvoorbeeld het goed functioneren van de telefonie of het onderhoud van het gebouw, 

zijn overeenkomsten gesloten. Als het nodig is om helder af te spreken wat wij kunnen verwachten en volgens 

welke normen gewerkt wordt, wordt een Service Level Agreement overeengekomen. Regelmatig wordt met be-

trokkenen geëvalueerd hoe de samenwerking verloopt, waar meerwaarde is te behalen en wat verbeterd moet 

worden. 

Voorbeeld uit het dashboard; negatieve beoordeling van een leverancier waar het contract mee is gestopt.  

 

5.4 Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor het Bartholomeus Gasthuis. Eind 2016 sloten wij, samen met meerdere zorginstellingen, een contract met 

de Gemeente Utrecht met de ambitie om bij te dragen aan een klimaat-neutrale stad in 2030. https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/utrechtse-

zorginstellingen-werken-aan-een-gezond-milieu/ 

De benodigde acties voor het behalen van brons zijn in 2018 gerealiseerd, wat niet altijd even makkelijk was in een eeuwenoud pand. Maar dat maak-

te de ambitie niet minder groot. Met collega instellingen wordt in netwerkverband van elkaar geleerd. Regelmatig organiseert de gemeente bijeenkom-

sten waaraan de facilitair manager deelneemt. In 2019 zal worden opgegaan voor het zilveren certificaat. 

5.5 Gebruik van informatie 

Actief gebruik van zowel externe als interne informatiebronnen helpt bij het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. In paragraaf 4.4 is 

uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe wij continu leren en verbeteren met behulp van ons managementsysteem Gastscore, dat gevoed wordt 

door een mix van gegevens uit bestaande administraties, interne en externe audits, enquêtes, ZorgkaartNederland.nl en dat op zijn beurt de 

basis vormt voor het dashboard van het Bartholomeus Gasthuis. Een dashboard waarmee voortdurend de vinger aan de pols gehouden wordt 

hoe het staat met de ontwikkeling van de kwaliteit van de welzijnszorg én de benodigde randvoorwaarden als geld, personele inzet, ziektever-

zuim, opleiding etc.. Ook de benodigde acties naar aanleiding van achterblijvende prestaties of kansen die zich voordoen krijgen hun plek in het 

dashboard; op de zogenoemde ‘beraad’ pagina’s (zie verder paragraaf 4.4).        

ATK

- kwaliteit/ veiligheid 2,00
- prijs 1,00
- omgaan met klachten 1,00
- kennis 2,00
- betrouwbaarheid 1,00
- snelheid leveren 1,00
- duurzaamheid 2,00
- bereikbaarheid 1,00
- flexibiliteit 1,00

- hulpvaardigheid 1,00

Onderdelen bij reparatie niet bij zich. Maken 

afspraken niet waar. Erg duur, onbeheersbare 

kosten. Stroperige opvolging. Elk boutje een 

pakbon. Tegenstrijdige adviezen. Geen partner 

alleen maar bezig met geld verdienen. Over naar 

andere leverancier

https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/utrechtse-zorginstellingen-werken-aan-een-gezond-milieu/
https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/utrechtse-zorginstellingen-werken-aan-een-gezond-milieu/
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ZORGKAART 

Het gasthuis maakt gebruik van Zorgkaart Nederland als meetinstrument voor 

cliëntwaardering. Zie www.ZorgkaartNederland.nl. Door de recente aanpassing 

door Zorgkaart staat Bartholomeus Gasthuis het hoogst in de waardering van 

Utrecht en in de top 10 van de 2437 verpleeghuizen van Nederland (gedeelde 

2e plaats). 

 

Het gasthuis heeft een lange weg afgelegd als het gaat om het verkrijgen van 

‘positieve cliëntwaardering’. Als de waardering laag is, zal niemand betwisten 

dat er werk te doen is. Als de waardering hoog is, wordt het stil. Binnen de 

sector is het niet gebruikelijk om te zeggen ‘dat het goed gaat’. Want wat zeg-

gen we dan? Dat het goed gaat met de organisatie? Met degene die wordt 

verzorgd? Dat de mens die wij zorg bieden ‘tevreden’ is? En waarover dan?  

 

 

Voor het Bartholomeus Gasthuis is het de uitdaging om het goede cijfer te be-

houden. Misschien nog wel een grotere uitdaging dan een slecht cijfer te ver-

beteren; immers, wat je bereikt ‘komt te voet en gaat te paard’.  

 

MDO-ENQUÊTE en SCORELIJST MDO 

Tot 2017 werd deelgenomen aan de tweejaarlijkse CQ-index; een landelijk meetinstrument voor cliënttevredenheid. Dit is inmiddels afgeschaft. 

In lijn met het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg verzamelt het gasthuis nu informatie via de MDO enquête en scorelijst MDO. Het is allereerst 

een instrument om met elkaar in gesprek te raken over die onderwerpen die nodig zijn om het leven zo goed mogelijk te leven door waar nodig 

welzijnszorg bij te stellen of beter af te stemmen.  

De uitkomsten kunnen wellicht eveneens gebruikt worden als zij worden opgetild naar organisatieniveau waardoor het daarnaast een cliënt-

waarderingsinstrument wordt9.  

Hieraan liggen de volgende overwegingen ten grondslag: 

 De MDO-enquête voldoet aan de landelijk vastgestelde criteria voor een meetinstrument voor cliëntwaardering. 

                                                
9 Op dit moment ligt het verzoek om positief advies voor aan de cliëntenraad. 

http://www.zorgkaartnederland.nl/
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 De MDO-enquête combineert kwantitatieve en kwalitatieve informatie verkregen door observatie en meting van de eerst verantwoordelijk 

verzorgende met de waardering van de bewoner/ 1e contactpersoon, doordat de uitkomsten van de MDO-enquête worden (voor)besproken 

op en/of voorafgaand aan het MDO.  

 De MDO-enquête gaat over onderwerpen die direct de zorg, het wonen en de kwaliteit van leven van de bewoners betreffen. Het instru-

ment meet de subjectief ervaren bijdrage van het Bartholomeus Gasthuis aan de kwaliteit van (de diverse aspecten van) het leven van de 

bewoner; bijvoorbeeld respecteert het gasthuis de privacy van de bewoner, zorgt het gasthuis voor een schone, comfortabele en veilige 

omgeving, et cetera. Ook bevat de enquête een algemene waarderingsvraag.  

 De MDO-enquête is wellicht bruikbaar ter verbetering van de individuele kwaliteit van leven van bewoners en als een signaleringsinstrument 

op organisatieniveau. Hierdoor is wellicht te volgen op welke onderwerpen afwijkende trends te zien zijn, hetgeen aanleiding kan zijn tot 

een nadere analyse door het management en/of tot een gesprek met de cliëntenraad en/of familie in het Familiehuys en/of het Praethuys.  

 Door te kiezen voor een bestaand instrument in plaats van op zoek te gaan naar (weer) een nieuw instrument, zetten we de ingezette lijn 

voort en geven we de MDO-enquête de kans om ‘tot wasdom’ te komen. 

 Met de MDO-enquête kiezen we voor een instrument dat een geïntegreerd onderdeel is van het werkproces in plaats van een extra onder-

zoeksactiviteit die extra tijd en energie vraagt van alle betrokkenen: capaciteitsinzet van de organisatie én van betrokken respondenten. 

 

We realiseren ons daarbij dat cliëntervaring meten bij mensen die niet hebben gekozen voor de situatie waarin zij zich bevinden een precair en 

kwetsbaar onderwerp is. Natuurlijk is het fijn als de ervaring, ondanks de ziekte, de pijn, de teloorgang, positief is. Maar tegelijkertijd beseffen 

wij dat een rapportcijfer op zijn minst aan een deel van de werkelijkheid voorbij gaat, omdat het probeert vorm te geven aan datgene waaraan 

ten diepste geen vorm te geven is. Ondanks dit weten is cliëntervaring een belangrijk kompas waarop wij varen.  

 

 

Verbeteracties: gebruik van hulpbronnen en informatie 

Gebouwen en gebouwde omgeving 

 Aanpassen vastgoedbeleid 2018 naar de situatie van 2019 waaronder de keuze om Geertekerkhof 20 te verbouwen, de renovatie van het 

hoekpand aan de Springweg en het herzien van ‘dure leningen’ in gesprek met banken. 

 

ICT en Zorgtechnologie 

 Verder uitnutten Nedap (ONS) door de implementatie van de module CarenZorgt; Mantelzorgportaal en SEM voor het Zorghotel 

 Afronden beschrijven administratieve processen en inbedden in kwaliteitssysteem. 

 Herzien werkbeschrijvingen (Kaarten) op grond van nieuwe systemen. 

KWALITEITSBUDGET: 
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 Upgraden ICT-infrastructuur en -apparatuur als noodzakelijke randvoorwaarde voor vrijheidsverruiming van bewoners (met leefcirkels) en 

dwaaldetectie 

 Uitbreiden ‘beheerd Wifi-netwerk’ tot in de appartementen van de bewoners, aanschaffen mobiele devices en uitbreiden ECD-softwarepakket 

ONS waardoor het zorgteam efficiënter kan werken en er daardoor meer tijd en aandacht kan gaan naar de cliënt. 

ONTWIKKELBUDGET: 

 Maatregelen voortvloeiend uit de scans op het vlak van digitale vaardigheden medewerkers, digitale houding van management en staf 

en deelname aan het ‘Innovatieleernetwerk ouderenzorg Utrecht’ (in het kader van het regionaal Ontwikkelbudget Zorgkantoor).  

 

Duurzaamheid 

 Starten acties (niveau) ‘Zilver’ certificaat duurzaamheid’. 

 Bewustwording duurzaamheid aanwakkeren. Dit onderdeel maken van de Huyscode (zie vorige paragraaf). 

 

Gebruik informatie 

 De uitkomsten van de MDO enquête en MDO scorelijst optillen naar organisatieniveau, verbinden kwantitatieve en kwalitatieve informatie 

m.b.t. het meten van cliëntwaardering, evalueren of het daarmee een instrument kan zijn voor het meten van cliëntwaardering. Bij gebleken 

geschiktheid doorontwikkelen van het cliëntwaarderingsinstrument. (Zie ook blz. 18, rol van het MDO) De invoering is bij het schrijven 

van dit Kwaliteitsplan in volle gang. Betrokkenen moeten wennen aan het nieuwe instrument; er zijn vraagtekens bij de validiteit van 

sommige vragen en de zeggingskracht van de antwoordcategorieën (rapportcijfers); sommige contactpersonen zijn  huiverig of onwillig 

om medewerkers te ‘beoordelen’ en medewerkers zijn soms bang om ‘beoordeeld te worden’ door eerste contactpersonen. De potentie 

ervan lijkt echter groot, met name de kwaliteitsverbetering van het MDO, doordat de enquête naar bovenhaalt welke thema’s besproken 

moet worden – breder dan alleen de medische zorg. Besloten is het instrument de tijd te geven om tot wasdom te komen door mensen 

eraan te laten wennen en kinderziektes eruit te halen. In de tweede helft 2018 zal worden bezien in hoeverre bijstelling van het instru-

ment en wellicht ook de communicatie hierover naar eerste contactpersonen en medewerkers gewenst is. Eind 2018 zal door evaluatie te-

vens worden vastgesteld of deze instrumenten (enquête en scorelijst MDO) kunnen dienen als cliënttevredenheidsmeting en kwaliteits-

verbeteringsinstrument op organisatieniveau. Dit laatste zal in nauw overleg met de cliëntenraad worden geëvalueerd en vastgesteld.  
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6. Samenvatting acties Kwaliteitsplan 2019 - 2021 
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7. Resultaat meten 

 

Strategisch plan Zorgeloos Verzorgd

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

Jaarplan (incl. kwaliteitsplan), waarin opgenomen:

Jaardoelen, speerpunten en afgezet tegen de vereisten van het kwaliteitskader

Verbeterpunten komend uit jaar x (Beraad met code 4)

Trends en mogelijkheden

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 uitleg 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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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 

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/ COMPASSIE
- 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 voorbereiding MDO (1e 
c.p. GW en bewoner WZC)

KAART Verblijf, Levenskaart,
Zorgleefplan, KAARTGW

Huyscode & Huysstijl
Agenda's In&Doe - Uit&Doe
Calamiteitenkaarten LTOP

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

Jaarthermometer

De meetinstrumenten

DAGSTRUCTUUR, ZINGEVING EN 
ZINVOLLE DAG (BOM) 

- Zingevend
- Passend  in dagritme, aantrekkelijk, 

laagdrempelig 
- Geschikt voor mensen met 

dementie

WONEN en WELZIJN(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 & ONDERSTEUNING
Zorgdoelen: vastgestelde afspraken/ inspraak 
Tegengaan van  depressie, probleemgedrag, huidletsel, 
ondervoeding/overgewicht, vallen, incontinente, te 
weinig beweging

Voorkomen van incidenten en gevaarlijke situaties (MIC 
en MIM): agressie, medicatiefouten, vallen, 
stoten/knellen, pesten, discrimineren, sensor uit, 

bedhek verkeerd

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

MONDZORG, Juiste 
BEWEGING, wensen in deze en 
behoeften kennen wat past bij 

VEILIGHEID
HACCP; voeding, hygiëne van 
personen en ruimten  
Medicatieveiligheid,  Auditsysteem ,
Decubituspreventie,

Vrijheidsbeperking cq -verruiming, 
preventie acute ziekenhuisopname

ALGEMEEN DAGELIJKSE VERZORGING GEZONDHEIDSRISICO'S 

SCORELIJSTEN
Zorg

Hygiene GW, 
Medicatieveiligheid, 

Voorbereiden MDO, Basis op 
orde 

Facilitair
Naleven Huyscode

Calamiteiten, Huysdames
Voeding & Horeca

Basis op orde, HACCP

BASIS OP ORDE (Basiskamp 1)

Cliënt ervaart nabijheid, 
vertrouwen, aandacht en begrip. 
Hij/zij wordt gezien als een mens 

met persoonlijke context die er 
toe doet en tot zijn recht komt. De 

eigen regie over het leven en 
welbevinden is leidend. Ook in de 

laatste levensfase.
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8. Verder verbeteren en innoveren 
In Hoofdstuk 4.4 is uitgebreid ingegaan op de wijze waarop het gasthuis te werk gaat om een proces van permanente verbetering tot stand te bren-

gen. Op de volgende bladzijde zijn de ontwikkel- en verbeteracties 2019, zoals deze door het plan heen per hoofdstuk/paragraaf zijn benoemd, in een 

schematisch overzicht samengevat.   

De grote thema’s in het kwaliteitsplan zijn: 

1. Van medisch-technisch georiënteerde zorg naar cliënt-vragende welzijnszorg 

2. Ontwikkelen Het Nieuwe gasthuis 

3. Uitbreiden personele formatie, nieuw personeel ‘boarden’, inwerken, scholen, boeien en behouden (kwaliteitsbudget) 

4. Fase III: volledig uitnutten geimplementeerde IT systemen (2018) onder ander in relatie tot de Wet Zorg & dwang en het Nieuwe Gasthuis 

 

 

Nawoord 
 

Als gasthuis zijn we ons bewust van de spanningen tussen wens en werkelijkheid, tussen dat wat moet en datgene wat er werkelijk toe doet. 

We zijn ons bewust van de weinig ideale situatie waarin zieke mensen aan het einde van hun leven verkeren, losgerukt van hun vertrouwde le-

ven en gedwongen samenlevend met anderen die zij wellicht zelf nooit uitgekozen zouden hebben, terwijl zij zich moeten laten welgevallen zich 

bij de meest persoonlijke handelingen te laten helpen door mensen die zij evenmin zelf hebben geselecteerd. 

 

Wat wij in dit plan beschrijven zijn slechts de zichtbare en benoembare acties, waarmee wij proberen een solide basis te leggen om dat wat 

niet zegbaar is ruimte te geven om te bloeien. Door werkprocessen zo vloeiend mogelijk in te richten kan er tijd zijn voor aandacht en maat-

werk voor iedere cliënt. Door medewerkers de ruimte te geven zich permanent te bekwamen kan de zorg optimaal worden verleend. Door te 

zorgen voor een prettig ingericht en goed onderhouden gebouw kunnen mensen een thuisgevoel ervaren of kan er op zijn minst worden bijge-

dragen aan een sfeer van welbevinden. Door aandacht te vragen voor het Bartholomeus Gasthuis als uniek cultureel erfgoed zorgen we ervoor 

dat het huis blijft voortbestaan en ook voor nieuwe generaties ouderen een toevluchtsoord kan zijn als het niet meer gaat. 

 

Willy van Egdom MBA, 

Bestuurder Bartholomeus Gasthuis  


