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Algemeen beschrijvend overzicht uitkomsten

Met dit kwaliteitsverslag geeft Zorggroep Liante inzicht in de thema’s vanuit het kwaliteitskader. 
We reflecteren op ontwikkelingen in 2021 en leggen deze langs het kwaliteitskader langdurige 
zorg. We kijken eerst hoe de organisatie er momenteel uitziet en met welke ontwikkelingen wij te 
maken hebben gehad. In dit verslag zijn achtereenvolgens de thema’s van het kwaliteitskader kort 
uitgewerkt en geïllustreerd met film impressies op de diverse locaties aan de hand van verbeteracties 
ingezet in 2021.

Waar staan we?
Wederom was 2021 een turbulent jaar waarin corona een hoofdrol voor zich opeiste. Maar ook een jaar waarin we 

onze strategische koers verder hebben uitgewerkt en stappen hebben gezet in de aanpak van de uitdagingen voor 

Zorggroep Liante. Een jaar ook waarin we grote stappen hebben gezet op het gebied van kwaliteit en veiligheid. 

Die inspanningen zullen voortgezet worden in 2022, maar de verbeteringen zijn al zichtbaar en merkbaar en het 

enthousiasme wordt getoond in de filmpjes op de locaties.

De ‘eigen regie’ van onze bewoners en cliënten staat voor Zorggroep Liante centraal. De wensen, behoeften, 

mogelijkheden en beperkingen van onze bewoners en cliënten en de eigen keuzes daarin zijn daarom steeds het 

uitgangspunt. De zorg en dienstverlening wordt geleverd door teams die zijn georganiseerd rondom de vraag van 

bewoners/cliënten. Deze teams bestaan uit medewerkers uit verschillende disciplines, vrijwilligers, mantelzorgers 

en naasten. Het centrale kantoor is gevestigd in Oosterwolde. Van hieruit worden de locaties en de thuiszorgteams 

ondersteund.

In 2019 is een start gemaakt met de begeleiding van Waardigheid & Trots op Locaties en in september 2021 zijn 

de scans herhaald om de huidige stand aan de hand van de thema’s van het kwaliteitskader in kaart te krijgen. 

Daarvoor is in 2021 het meetsysteem van CareRate geïmplementeerd. Met deze digitale applicatie kunnen 

leidinggevenden en regieverpleegkundigen van de locaties hun verbeteracties en -doelen op grond van wensen 

en behoeftes van cliënten en medewerkers inzichtelijk maken voor alle teamleden. De PDCA in kwaliteitszorg 

wordt ook gemonitord in de kwaliteitsoverleggen welke maandelijks gehouden wordt tussen leidinggevende, 

kwaliteitsverpleegkundige en kwaliteitsmedewerker. Ieder kwartaal vindt een platform op de locatie plaats waarbij 

een delegatie van de medewerkers en ook de leden van de cliëntenraad en VVAR geïnformeerd worden en inspraak 

hebben op het kwaliteitsbeleid van de locatie.

De centrale kwaliteitscommissie zorgt voor centrale bewaking en borging van het kwaliteitsbeleid van de 

locaties en ZorgThuis. Hiermee is de overlegstructuur op alle lagen in werking gezet. Vanuit deze structuur kan 

worden gewerkt aan de concrete thema’s per overlegvorm, zodat de uitkomst van het driehoeksoverleg input 

biedt voor het kwaliteitsplatform en het kwaliteitsplatform op locatieniveau weer informatie geeft voor de 

centrale kwaliteitscommissie op organisatieniveau. Nu is het de uitdaging om deze goed te laten werken en op 

alle niveaus de informatie te verzamelen. Vaste agenda’s per overlegvorm zijn daarbij helpend. De cirkel van 

kwaliteitsoverleggen is rondgemaakt en er kan concreet invulling worden gegeven aan het genereren en duiden van 

de geaggregeerde kwaliteitsgegevens. 
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KVP: kwaliteitsverpleegkundige

KMW: kwaliteitsmedewerker

LGZD: leidinggevende zorg en dienstverlening

KVP

LGZD KMW

Driehoeksoverleg

Driehoeksoverleg

Centrale kwaliteitscommissie

Directeur/bestuurder

RvT, CCR, OR, VVAR

Kwaliteitsplatform locatie, wijkteam, 
ondersteunende diensten
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Strategische koers

Liante hanteert de volgende 8 strategische speerpunten voor de periode 2021 – 2025:

1. Kwaliteit & Veiligheid

2. Strategisch HRM-beleid

3. Verbinding met de omgeving

4. Flexibel dienstenportfolio

5. Organisatie- en leiderschapsontwikkeling

6. Duurzame thuiszorg

7. Merkbeleving

8. Huisvestingsstrategie

In 2021 is er verder gewerkt op de strategische koers van Zorggroep Liante. Deze koers wordt jaarlijks herijkt en 

dit is nodig om toekomstbestendige, persoonsgerichte zorg te garanderen. Bij deze herijking spelen meerdere 

factoren een rol. Allereerst vragen schaarste op de arbeidsmarkt in combinatie met verbetermogelijkheden onder 

medewerkers een andere insteek. Ook wordt er door de toegenomen zorgzwaarte als gevolg van de vergrijzing een 

andere invulling gevraagd van de multidisciplinaire zorg en behandeling. Al met al heeft Liante gekozen voor een 

compacte strategie, waarin maatwerk per locatie en doelgroep mogelijk is. 

8 Strategische 
speerpunten

Als we onze sterkte/zwakteanalyse confronteren met onze 
missie en visie levert dat de volgende speerpunten – en dus 
agendapunten – op:

We investeren verder in de kwaliteitsontwikkeling met 
extra aandacht voor de driehoek medewerker, cliënt/

bewoner en de hulpkrachten (netwerk/vrijwilligers). De groei 
van de zorgzwaarte eist dit van ons. Optimale afstemming 

en verbinding tussen zorg en facilitaire diensten is daarbij 
randvoorwaarde.

In onze te ontwikkelen huisvestingsstrategie: 
• houden we expliciet rekening met 

onze strategische visie waar het gaat om 
samenwerking met partners

• maken we een nadere analyse van witte 
vlekken in het aanbod aan woonzorgcentra
• springen we flexibel in op verschillende 
leefstijlen met hun woon-en leefwensen.

Per locatie maken we een 
ontwikkelingsplan. Hierin staat 
hoe we – samen met partners 
– onze visie op de noodzakelijk 
inbedding in wijken en dorpen 

concreet willen maken.

Ons strategisch HRM-beleid 
wordt in lijn gebracht met de 
strategische doelen. Voor onze 
professionaliteitsontwikkeling 
(gericht op zwaardere zorg, 

dementie-problematiek) 
richten we een Liante-

academie in, óók voor onze 
vrijwilligers en meewerkende 

verwanten. We investeren 
in coaching-on-the-job. 
Antwoord vinden op de 
krappe arbeidsmarkt als 

aantrekkelijke werkgever is 
tevens een HRM-speerpunt.

1.

2.

3.

We ontwikkelen ons flexibel 
dienstenportfolio, rekening houdend 
met de veranderingen van leefstijl van 
onze cliënt- en bewonerssamenstelling. 

Een mix in financieringsbronnen is 
daarbij mogelijk bij vraaggestuurde 
vormen van activiteitenbegeleiding 

en ondersteuning. We verrijken 
ons ondersteuningsaanbod ter 

bevordering van de kwaliteit van 
leven. Muziektherapie is daar een mooi 

voorbeeld van.

4.

We blijven investeren 
in samenhang met ons 
kwaliteitsprogramma in 

onze organisatiecultuur en 
leiderschapsontwikkeling 

als randvoorwaarde voor het 
realiseren van een flexibel naar 

leefstijl gedifferentieerd aanbod.

5.

We zetten onze investeringen 
door in de ontwikkeling van een 
krachtige kwalitatief sterke en 
qua bedrijfsvoering gezonde 
thuiszorgorganisatie nieuwe 

stijl. Deze biedt wijkverpleging en 
ondersteuning voor thuiswonende 

mensen met verschillende 
pakketten (MPT, VPT, PGB-varianten, 

pluspakketten) en werkwijzen. 
Hiermee springen we in op de groei en 

aard van de zorgvraag.

6.

Onze communicatiestrategie 
spitsen we verder toe op

• de externe branding van Liante
• de ondersteuning van de locaties 

ten behoeve van de wijk- en 
dorpsgerichte aanpak

• de interne communicatie ter 
ondersteuning van de uitvoering 

van de strategie.

7.

8.

Positioneringsstatement

Wij vinden dat iedereen het verdient 
om zo gelukkig mogelijk ouder te 
worden in hun eigen omgeving. 
Daarom maken wij deel uit van de 
lokale samenleving waar ouderen 
kunnen wonen, elkaar ontmoeten, 
activiteiten ontplooien of zorg en 
ondersteuning kunnen krijgen via 
onze wijkverpleging en in onze 
woonzorgcentra. 

We zijn een sparringpartner voor 
samenwerkingspartners in het 
zorgnetwerk. Ons streven is dat de 
cliënt of bewoner ervaart: “Ik voel 
mij gekend, begrepen en ondersteund 
door de mensen van Liante die het 
mij mogelijk maken ouder te worden 
in mijn eigen omgeving…” 

Dit bereiken we niet alleen, dit 
bereiken we samen met onze 
bewoners en thuiswonende cliënten, 
mantelzorgers, vrijwilligers, met onze 
eigen betrokken en gedreven mensen, 
met de medezeggenschap en met onze 
netwerkpartners.
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Breder kijkend zien we grote demografische veranderingen, in het bijzonder de vergrijzing van de samenleving.  

Deze hebben tot gevolg dat de zorg die wij leveren aan bewoners steeds complexer en zwaarder wordt. En dat 

bewoners korter bij ons wonen en dat dat laatste deel van het leven om passende ondersteuning bij de invulling 

hiervan van onze medewerkers vraagt. Ook stelt het nieuwe eisen aan de kwaliteit van de gebouwen en de 

kwantiteit van het beschikbare aantal zorgplaatsen en appartementen. Om de zorgkosten beheersbaar te maken, 

zet de overheid in op extramuralisatie. Dit alles vraagt uitbreiding van multidisciplinaire zorg en behandeling 

intramuraal én een heroriëntatie extramuraal. Samenwerking in steden, dorpen en wijken met ketenpartners en 

participeren in groepen waar aspirant bewoners aangeven hoe zij willen wonen wordt steeds belangrijker. 

Zorggroep Liante wil te boek staan als een aanbieder van liefdevolle en gastvrije zorg- en dienstverlening. Daarbij 

hoort vernieuwing van het vastgoed zodat de zorg en ondersteuning zo optimaal mogelijk geboden kunnen worden 

in een kleinschalige setting of beleving. Zorggroep Liante wil verankerd zijn in de gemeenschap en omgeving en 

zoekt daarin actief de samenwerking met andere partijen. Zorggroep Liante wil ook een aantrekkelijke werkgever 

zijn, waar bevlogen medewerkers en vrijwilligers met trots en plezier werken. Waar inspraak en medezeggenschap 

serieus worden genomen en goed zijn georganiseerd en professionele doorontwikkeling van medewerkers wordt 

gestimuleerd en beloond. Daarbij horen voldoende carrièreperspectieven en passende beloningen. Zorggroep Liante 

wil een onderscheidende werkgever zijn die oog heeft voor de loyaliteit van de medewerkers.

De missie en visie van Liante luiden als volgt: 

Missie
Zorggroep Liante ondersteunt in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallingerland de eigen 

regie en leefstijl van mensen met een zorg- en of dienstverleningsvraag zodat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig 

kunnen wonen. Daarnaast biedt Zorggroep Liante veilig wonen aan kwetsbare ouderen met een zorg- en 

dienstverleningsvraag. Zorggroep Liante wordt gezien als een vertrouwde, persoonsgerichte en lokaal verbonden 

zorgaanbieder met wie het goed doelgericht samenwerken is om de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen zo 

goed mogelijk te bevorderen.

Visie 
Ouderen blijven langer thuis wonen en regelen hun zorg de komende jaren vaker zelf en met hun omgeving. 

Ouderenzorg wordt steeds meer lokaal georganiseerd. Dat vraagt samenwerking en verbondenheid in de omgeving. 

Zorggroep Liante levert 24 uur per dag in haar werkgebied zorg die op wensen en behoeften van de bewoner/

cliënt is gericht. De zorg wordt geleverd door teams die rondom de vraag van bewoners/cliënten zijn georganiseerd. 

De teams bestaan uit medewerkers vanuit verschillende disciplines, vrijwilligers, mantelzorgers en naasten. 

Samenwerking met partners in zorg- en dienstverlening is daarbij vanzelfsprekend. Zorggroep Liante wil om dit 

mogelijk te maken een cultuur creëren waarin medewerkers de ruimte voelen om verantwoordelijkheid te nemen 

voor het professioneel handelen en het flexibel inspelen op de wensen en behoeften van bewoners en cliënten.
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Kernwaarden

Ook in 2021 is gewerkt vanuit de kernwaarden van Liante.

•  Persoonsgericht  
We verdiepen ons in het levensverhaal en de situatie van de bewoner/cliënt. We luisteren naar de bewoner/

cliënt en informeren naar de wensen. We formuleren de vraag helder en geven aan wat de (on)mogelijkheden 

zijn. We maken afspraken en voeren die uit binnen de gegeven richtlijnen. We hebben persoonlijke aandacht 

voor de bewoner/cliënt en spelen hier actief en flexibel op in en laten hiermee onze meerwaarde zien. We 

onderzoeken proactief of de bewoner/cliënt tevreden is en reflecteren op ons eigen handelen. We nemen actie 

om de klanttevredenheid te verbeteren wanneer deze onvoldoende is. 

• Vriendelijk 

We benaderen bewoners/cliënten, collega’s en anderen met respect en staan open voor elkaar. We zijn 

makkelijk aan te spreken, bereikbaar voor anderen en attent. We tonen belangstelling voor de bewoner/cliënt, 

collega’s en andere contacten, sluiten aan bij het gevoel van anderen en zijn oprecht betrokken en meelevend. 

• (Lokaal) verbonden 
We zijn in staat een persoonlijke band met bewoners/cliënten en verwanten op te bouwen en voelen ons 

verbonden met elkaar, de organisatie en de omgeving. We zijn bereid van werkwijze te veranderen als 

veranderende omstandigheden, nieuwe regels of andere gegronde redenen daarom vragen. We werken samen 

en zijn collegiaal. We kijken over de grenzen van ons eigen verantwoordelijkheidsgebied heen en hebben oog 

voor het gezamenlijk belang. 

• Vertrouwd 
Bewoners en cliënten hebben positieve verwachtingen. Ze rekenen erop dat ze in een omgeving zijn waar ze 

zich zoveel mogelijk thuis voelen en gaan uit van de goede bedoelingen van anderen. Medewerkers kunnen 

vertrouwen op elkaar en creëren een sfeer waarbinnen ze goed kunnen werken en samenwerken op basis van 

een verstandhouding van gelijkwaardigheid. 

• Resultaatgericht 

We richten acties en beslissingen op het daadwerkelijk realiseren van het beoogde resultaat. We zijn energiek 

en gedreven om binnen afzienbare tijd resultaten te boeken. We komen afspraken na en faciliteren anderen in 

het bereiken van hun doelstellingen. We melden betrokkenen tijdig wanneer en waarom gemaakte afspraken 

niet haalbaar zijn. We maken resultaten zoveel mogelijk zicht- en meetbaar. Daar waar nodig stellen we 

stuurinformatie op zodat voortgang en resultaten inzichtelijk zijn en we tijdig doelgerichte acties kunnen 

nemen. We vieren successen gezamenlijk.
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Coronapandemie

De uitbraak van het COVID-19 coronavirus heeft een aantal plannen voor 2021 noodgedwongen naar de 

achtergrond geplaatst. De hoogste prioriteit ging uit naar het beheersen en omgaan met het virus, en het managen 

van de crisis met blijvende aandacht voor het verbeteren van de zorgverlening.

In de hectiek die de crisis met zich meebracht heeft Liante zich ingespannen persoonsgericht te blijven zorgdragen 

voor haar bewoners. Mensen waren regelmatig teleurgesteld of boos over de regels die COVID met zich meebracht. 

Als doel ontstond daarom ook mensen beter te ondersteunen.  Zo werden er ook geestelijk verzorgers ingezet om 

met bewoners in gesprek te kunnen gaan.

Over het algemeen vonden de bewoners dat er meer aandacht zou moeten zijn voor hun welzijn. Men is tevreden 

tot zeer tevreden over de verleende zorg, maar vindt dat er op het gebied van gezamenlijke activiteiten wel meer 

zou kunnen worden georganiseerd nadat de maatregelen versoepeld werden. Er was in coronatijd niet veel te 

doen en de beperkte bezoekmogelijkheid werd ook als zwaar ervaren. Ook het opschalen en weer afschalen van de 

maatregelen maakten de ervaren aandacht voor welzijn onduidelijk. De groep bewoners die zelf niet mobiel meer 

zijn, misten de vrijwilligers het meest. Zij zijn in coronatijd niet meer opgehaald om bijvoorbeeld naar de tuin te 

gaan. Zij voelden zich nog afhankelijker van anderen dan voorheen. Ook na de versoepelingen zijn er nog altijd 

minder vrijwilligers omdat zij zelf vaak tot de risicogroepen behoren. Dit is ook een aandachtspunt met het oog op 

de inzet van vrijwilligers. 

De pandemie heeft het thema welzijn nadrukkelijker onder onze aandacht gebracht. Afleiding bieden en zorgen voor 

zinvolle en prettige dagbesteding aangepast aan de behoefte van de bewoner naast het ervaren van saamhorigheid 

is een rode draad door 2021 op de visie ontwikkeling op wonen en welzijn.
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De pandemie heeft het thema welzijn nadrukkelijker onder onze aandacht gebracht. Afleiding bieden 
en zorgen voor zinvolle en prettige dagbesteding aangepast aan de behoefte van de bewoner naast 
het ervaren van saamhorigheid is een rode draad door 2021 op de visie ontwikkeling op wonen en 
welzijn. 

 

Typering doelgroep Wlz-zorg 

	
Onderstaande overzichten geven een beeld van de cliënten die bij Zorggroep Liante gebruik maken 
van Wlz-zorg. De verdeling is als volgt: 

Overzicht	aantal	bewoners	met	Wlz-zorg	

 

 Gemiddeld 
aantal cliënten 

Wlz-zorg
ZZP 320                         
ZZP 3 3                             
ZZP 4 90                           
ZZP 5 92                           
ZZP 6 126                         
ZZP 7 4                             
ZZP 8 3                             
ZZP 10 1                             
LG 2                             
LG 4 2                             
GGZ 11                           
GGZ 1 1                             
GGZ 2 3                             
GGZ 3 2                             
GGZ 4 4                             
Totaal 333                         

Typering doelgroep Wlz-zorg

Onderstaande overzichten geven een beeld van de cliënten die bij Zorggroep Liante gebruik maken van Wlz-zorg. 

De verdeling is als volgt:

Overzicht aantal bewoners met Wlz-zorg 

Wlz-bewoners 2021
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Overzicht	leeftijdsopbouw	zorg	
 

 
 

Leeftijdsklasse Aantal cliënten
<60 1                                       
60-64 1                                       
65-69 2                                       
70-74 9                                       
75-79 31                                     
80-84 57                                     
85-89 99                                     
90-94 88                                     
95-99 37                                     
>=100 7                                       
Totaal 333                                   
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Overzicht	leeftijdsopbouw	zorg	
 

 
 

Leeftijdsklasse Aantal cliënten
<60 1                                       
60-64 1                                       
65-69 2                                       
70-74 9                                       
75-79 31                                     
80-84 57                                     
85-89 99                                     
90-94 88                                     
95-99 37                                     
>=100 7                                       
Totaal 333                                   

Overzicht leeftijdsopbouw zorg

Spreiding Wlz-cliënten intramuraal 
naar leeftijdsklasse
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Overzicht	zorgzwaarte	zorg		
-> met onderverdeling in WLZ/Beschermd wonen/ELV/TOTAAL intramuraal 

 

 
 

 Gemiddeld 
aantal cliënten 

Zorgzwaartepakketten
ZZP 3 3                             
ZZP 4 90                           
ZZP 5 92                           
ZZP 6 126                         
ZZP 7 4                             
ZZP 8 3                             
ZZP 10 1                             
Totaal ZZP's 320                         

Overige zorg
GGZ 11                           
Lichamelijk Gehandicapten 2                             
Eerstelijnsverzorging 4                             
Totaal overige zorg 17                           

SUBTOTAAL ZORG 337                         

Overige
Partner indicatie 20                           
Totaal overige 20                           

TOTAAL INTRAMURALE PRODUCTIE 357                         

Overzicht zorgzwaarte zorg 
Overzicht met onderverdeling in Wlz/Beschermd wonen/ELV/totaal intramuraal.

Indicatie bewoners 2021



12

Kwaliteitsjaarverslag 2021

Samenvatting
Samengevat is Zorggroep Liante te duiden als een organisatie die volop in transitie is van een traditionele 

zorgorganisatie met veel verzorgingshuis bewoners en met het accent op intramurale woonzorg, naar een 

organisatie waar binnen en op buitenlocaties/extramuraal persoonsgerichte zorg en dienstverlening wordt geboden 

aan mensen met lichte (thuis)zorg tot complexe (niet-specialistische) verpleeghuiszorg.

Ter illustratie worden in dit jaarverslag aan de hand van de thema’s uit het kwaliteitskader VVT filmpjes 

weergegeven. Hiermee willen we het enthousiasme en de gedrevenheid van onze medewerkers laten zien.  

De filmpjes van de locaties zijn niet per se specifiek voor de ene locatie maar de werkwijze is veelal Liante breed 

doorgevoerd. Voor Liante kan ZorgThuis niet ontbreken en daarom is de tijdlijn van verbetersuccessen van  

ZorgThuis met hun filmimpressie ook opgenomen in dit kwaliteitsjaarverslag.
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Thema’s kwaliteitskader VVT

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Bij persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat het over de vraag hoe Zorggroep Liante de individuele bewoner als 

mens ondersteunt in diens behoeften, mogelijkheden, beperkingen en gewoonten. Voor Zorggroep Liante staat de 

mens in zijn of haar specifieke levensfase centraal en niet de ziekte of tekortkomingen. Het doel is hiermee een zo 

optimaal mogelijke kwaliteit van leven voor elke bewoner te realiseren. 

Op de locatie Rikkingahof is men in thema groepjes aan de slag gegaan met verbeteracties waarbij persoonsgerichte 

zorg en wonen en welzijn de volle aandacht kregen. Het kennen van de client en daarbij ook familie en naasten 

is belangrijk. Naast het verzamelen van gegevens (harde data) en het aanbieden van zingevingsgesprekken 

(gevoel, emotie) zijn de medewerkers van Rikkingahof gemotiveerd om de bewoner te laten zijn wie hij is en men 

respecteert de wens om zelf te bepalen hoe iemand zijn dag door wil brengen.

Jolinde Franssen, kwaliteitsverpleegkundige van Rikkingahof,  neemt ons mee en legt uit waar hun aandacht in 

2021 vooral naar uit is gegaan.

Op de locatie Sinnehiem is men op een geheel andere wijze bezig geweest met maatwerk en persoonsgerichte 

zorg. Bewoners die daar behoefte aan hebben mogen hun brein uitdagen met denkspellen. De vrijwilligers van de 

schaakclub nemen ons mee in hun filmfragment.

https://youtu.be/cju21l6aPtw
https://youtu.be/J-MIJ3cU6jo


14

Kwaliteitsjaarverslag 2021

Wonen en welzijn
Wonen en welzijn (vanuit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg) gaat over vijf thema’s: zingeving, zinvolle 

dagbesteding; schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding; familieparticipatie & inzet vrijwilliger en 

wooncomfort. 

Er is met een groep medewerkers (de denktank) een Liante brede visie op welzijn geformuleerd. Met deze 

geformuleerde visie zal vanaf voorjaar 2022 projectmatig verder gegaan worden en iedereen binnen Liante 

deelgenoot maken van deze visie. De visie op kwaliteit is opgenomen in het model welke de denktank heeft 

geformuleerd, zo is de connectie zichtbaar gemaakt. Door de COVID perikelen heeft de geplande themadag voor 

welzijn (en visie ontwikkeling) in het najaar van 2021 geen doorgang kunnen vinden.

Een mooi voorbeeld van aandacht voor wonen en welzijn is gerealiseerd in Riemsoord. Daar is in de maand mei, 

van oudsher de bruidsmaand, het thema ‘trouwen’ uitgewerkt. Vele bruidsjurken kwamen eraan te pas en de bakker 

heeft prachtige bruidstaarten gemaakt om dit thema tot een geslaagde happening te maken voor zowel bewoners 

als medewerkers en vrijwilligers. 

Veiligheid
Bij Liante is de wens om te leren van veiligheidsincidenten in ruime mate aanwezig. In 2021 is een groepje 

medewerkers geschoold in het doen van Prisma-onderzoek na een calamiteit. Dit heeft de drempel om te durven 

melden verkleind en met de toename van het bewustzijn dat van iedere calamiteit geleerd kan worden en de 

veiligheid daarmee vergroot zijn we een andere koers gaan varen.

Zo ook op de locatie De Warrenhove. Die locatie biedt aan veel bewoners een huiselijke woonomgeving en vanuit de 

historie is het nog mogelijk om in te huizen en de eigen vertrouwde huisarts te behouden. Over het algemeen heel 

goed te begrijpen maar voor de medewerkers een heuse uitdaging om werkwijze en werkwensen van alle huisartsen 

te kennen en maatwerk te bieden. Rita van Harten, de kwaliteitsverpleegkundige van De Warrenhove, heeft als 

hulpmiddel en werkwijze voor medewerkers de SBAR (situation, background, assesment en recommendation) 

geïntroduceerd om de communicatie met de huisarts eenduidig en compleet te maken als met de huisarts 

gesproken wordt over klachten bij een bewoner. Zo is geleerd van veiligheidsincidenten en de kwaliteit van zorg bij 

de keuze van vervolgacties en behandeling voor de client verbeterd.

https://youtu.be/sBUhhni10vE
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Leren en werken aan kwaliteit
Leren en werken aan kwaliteit is nodig om op dynamische en lerende wijze te zorgen voor optimale persoons-

gerichte zorg en verzorging voor de bewoners en cliënten van Zorggroep Liante. Daarbij maakt Zorggroep Liante 

gebruik van de expertise van eigen medewerkers, de ketenpartners maar ook de beschikbare kennisbronnen 

zoals wetenschappelijke literatuur, professionele richtlijnen, landelijke en lokale data, gesystematiseerde 

ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie. 

In 2021 is de kwaliteitsverbetercyclus verder in gezet en daardoor is de PDCA beter verankerd in het kwaliteits-

denken bij de medewerkers. Op voorzet van de WOL is bij Zorggroep Liante het kwaliteitsmanagementsysteem 

ingeregeld via CareRate. We willen vasthouden waar we goed in zijn en verbeteren waar kan.

De gedrevenheid om te willen leren en verbeteren en kwaliteit verhogend te werken is te zien in het volgende 

filmfragment. Het methodisch werken en daarvoor de rapportage volgens de SOAP-methode te implementeren 

wordt uitgelegd door Michael Vudinh van De Lauwers. De zorgverlening door de diverse medewerkers kan zo 

optimaal op elkaar afgestemd en op de wens en behoefte van de bewoner.

Dit samen leren gebeurt op alle locaties in de teams en ook in de uitwisseling bij de overleggen van de kwaliteits-

verpleegkundigen. Casusbespreking in het kader van onvrijwillige zorg is daar een voorbeeld van. Ook het 

raadplegen van de zorgplanmonitor geeft inzicht in het werken aan kwaliteit en de behaalde doelen.

De zorgplanmonitor wordt gebruikt in de intramurale setting. Het doel van het werken met de zorgplanmonitor is 

tweeledig: Het geeft enerzijds zicht op de stand van zaken van gegevens welke inzichtelijk moeten zijn bij interne 

https://youtu.be/eyQyOINv2Tc
https://youtu.be/JCqW0M5PH7I 
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en externe audits. Het andere doel, welke in de dagelijkse praktijk veel belangrijker is, is dat deze gegevens ons 

ondersteunen bij het borgen van de basisveiligheid.

Contactverzorgende, verpleegkundige en wijk-/kwaliteitsverpleegkundige zorgen tegen het eind van elke maand 

voor het bijwerken van de gegevens. De kwaliteitsmedewerker doet aan het begin van elke maand een interne audit 

op de onderwerpen die rood scoren en daarnaast 2 dossiers per contactverzorgenden. Wanneer dat klaar is zal de 

kwaliteitsmedewerker de totaalpagina in PDF opslaan als archief.

Het bespreken van de zorgplanmonitor gebeurt op meerdere momenten:

• Tijdens het overleg tussen wijk-/kwaliteitsverpleegkundige, kwaliteitsmedewerker en leidinggevende zorg en 

dienstverlening.

• Tijdens het overleg met alle contactverzorgenden/verpleegkundigen, waarbij ook de wijk-/ 

kwaliteitsverpleegkundige en leidinggevende zorg en dienstverlening aanwezig zijn.

• Zo nodig worden punten besproken in een teamoverleg.

Onderstaande afbeeldingen laat data zien van de laatste 2 kwartalen van 2021:

Q3

Locatie
Apparte- 
menten

Bewoners
ACP/behandel- 
document/NR

Decubitus
Zorg en 
dwang

(in) 
Continentie

Eten en 
drinken

Psycho 
farmaca

Opiaten

Sickenga-Oord 61 60 53 3 0 51 52 4 2

Lycklama Stins 53 48 39 2 0 34 42 8 11

Rikkingahof 31 30 23 1 0 23 25 4 6

Sinnehiem 63 62 58 4 0 45 48 14 7

Riemsoord 31 31 1 3 0 27 27 7 5

De Warrenhove 98 99 89 2 0 76 76 37 15

De Lauwers 25 22 14 1 2 12 11 10 3

totaal aantal 362 352 277 16 2 268 281 84 49

78,69% 4,55% 0,57% 76,14% 79,83% 23,86% 13,92%

Q4

Locatie
Apparte- 
menten

Bewoners
ACP/behandel- 
document/NR

Decubitus
Zorg en 
dwang

(in) 
Continentie

Eten en 
drinken

Psycho 
farmaca

Opiaten

Sickenga-Oord 61 66 58 3 0 53 58 8 5

Lycklama Stins 53 51 40 5 0 35 44 9 12

Rikkingahof 31 30 24 0 0 22 24 4 5

Sinnehiem 63 63 55 2 0 44 46 14 7

Riemsoord 31 26 6 2 0 24 26 5 4

De Warrenhove 97 93 85 2 0 79 75 33 12

De Lauwers 24 22 17 0 1 15 16 9 3

totaal aantal 360 351 285 14 1 272 289 82 48

81,20% 3,99% 0,28% 77,49% 82,34% 23,36% 13,68%
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Analyse kwaliteitsindicatoren in de zorgplanmonitor:
Ten opzichte van Q3 is in Q4 zichtbaar dat bij de volgende indicatoren meer zorgplannen met informatie zijn  

gevuld met:

• ACP/Behandeldocument

• Beleid rond (in)continentie

• Beleid rond eten en drinken

Hiermee is zichtbaar dat de gegevens uit de anamnese vaker zijn verwerkt en dat is behulpzaam bij 

persoonsgerichte zorg. 

Er is een kleine daling in de prevalentie van de volgende indicatoren:

• Decubitus

• Onvrijwillige zorg 

• Psychofarmaca

• Opiaten

De afname van deze aantallen, hoewel soms minimaal, is positief. 

De regie-/kwaliteitsverpleegkundigen hebben aandacht besteed aan de kwaliteitsindicatoren met behulp van 

individuele coaching. Team kwaliteit heeft dit ondersteund door, indien wenselijk, op de locatie uitleg te geven over 

het gebruik en de werkwijze van de zorgplanmonitor aan de contactverzorgenden en verpleegkundigen.
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Leiderschap, governance en management
De directeur/bestuurder van Zorggroep Liante wil stimulerend zijn voor allen in de organisatie. De 8 speerpunten in 

het strategisch plan geven handvatten. De raad van toezicht ziet toe op wat we hebben gedaan en wat we hebben 

bereikt, zo kunnen we ons verantwoorden richting de maatschappij. Medezeggenschap is in de organisatie mogelijk 

door inbreng van de lokale cliëntenraden, de centrale cliëntenraad, de VVAR en de OR. 

De bestuurder vraagt ook aan de leden van het management team of we met de juiste dingen bezig zijn. Anneke 

Groenenberg licht het toe.

Er is gestuurd op de ontwikkeling en invulling van de locatiejaarplannen. Het format welke hiervoor is ontwikkeld 

is gedaan aan de hand van de thema’s in het kwaliteitskader VVT (bij Liante WOL-scans), de verbeterpunten IGJ en 

locatie specifieke thema’s.

Om te zorgen dat de kwaliteitscyclus goed wordt geborgd binnen Liante is coaching en begeleiding vanaf 2020 

via de WOL ingezet. Om correcte opvolging na het WOL-traject te waarborgen is contact gelegd met CareRate. 

Doel is te zorgen dat CareRate als kwaliteitmeetsystematiek geïmplementeerd is bij Liante als de coaching door 

WOL wordt afgesloten (eind 2021). CareRate heeft een systeem ontwikkeld voor zowel client- als medewerkers 

tevredenheidsonderzoeken en het doen van 360 graden metingen vergelijkbaar met de WOL-scans om te kunnen 

sturen op kwaliteitsverbetering. 

Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel)
Zorggroep Liante realiseert zich dat zij geen veilige en persoonsgerichte zorg kan leveren zonder voldoende 

en goede medewerkers én vrijwilligers. Het is dus zaak om medewerkers te ‘binden en boeien’. Het bieden van 

‘leiderschap dichtbij’, duidelijke structuren, individuele gesprekken en goede teamoverleggen dragen hier zeker 

aan bij. In de vorige jaren zijn de personele aantallen relatief weinig veranderd. Dit was dan ook een agendapunt 

voor het afgelopen jaar. Toch blijven verzuimpreventie, vitaliteitsbeleid en duurzame inzetbaarheid belangrijke 

thema’s voor Zorggroep Liante. Daarnaast is, met het oog op de krappe arbeidsmarkt, een wervend personeelsbeleid 

noodzakelijk. Het functiehuis is in 2021 in lijn gebracht met de beoogde organisatie-inrichting. 

https://youtu.be/jIUDRk8ObEo
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Indicatoren personeel

2.1.1 Gemiddeld aantal personeelsleden 434

Gedurende 2021

Betreft allen personeel gerelateerd aan zorgfuncties verpleeghuis

Met arbeidsovereenkomst

2.1.2 FTE 221

Gedurende 2021

Betreft allen personeel gerelateerd aan zorgfuncties verpleeghuis

Met arbeidsovereenkomst

2.1.3 Personeel met arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 18%

2.1.4 Percentage fte uitzendkrachten 4,4%

Aantal fte in loondienst 221

Aantal fte uitzendkrachten 9,69

2.1.5 Percentage kosten uitzendkrachten / Personeel Niet In Loondienst (PNIL) 20,1%

Kosten fte in loondienst € 2.852.195

Kosten fte uitzendkrachten € 574.363

2.1.6 Gemiddelde contractomvang 18,3

2.2.1 Percentage fte per niveau

Niveau Som van FTE Percentage

1 4 2%

2 33 15%

3 134 61%

4 32 15%

5 7 3%

LL 10 5%

Eindtotaal 221 100%

2.2.2 Aantal stagiairs 136

2.2.3 Aantal vrijwilligers 547

2.3.1 Ziekteverzuimpercentage 6,6%

2.3.2 Verzuimfrequentie 1,4%

2.4.1 Percentage instroom 29,0%

Aantal instroom 126

2.4.2 Percentage uitstroom 28,6%

Aantal uitstroom 124

2.4.3 Percentage doorstroom kwalificatieniveau 2,3%

Aantal doorstroom 10

2.5.1 Fte zorg / cliënt-ratio 0,69

Aantal clientdagen zzp4-zzp10 / 365 320,48
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Zorggroep Liante wil voldoen aan de normen ten aanzien van personeelssamenstelling en personeelszorg. De 

vastgestelde normen zijn richtinggevend. Om te zorgen dat werk en privé goed in balans is voor de medewerkers 

heeft men in Sickenga-Oord gekeken wat de behoefte is van de bewoners en dat is gecheckt in het elektronisch 

cliëntendossier (ECD) en daarna is ook het dienstrooster gemaakt en aangepast aan de wensen van de medewerkers. 

Bonita Hoekstra, planner van Sickenga-Oord, vertelt in het fimfragment over het succes wat hiermee is bereikt.

De afdeling HR heeft het motto dat medewerkers zich veilig, vertrouwd en ondersteund moeten voelen en daar 

wordt iedere dag aan gewerkt. De verbinding van medewerkers onderling en de beschrijving van de inhoud van  

hun functie kreeg aandacht met het opzetten en implementeren van het functiehuis. Lia van de Groot en  

Marita de Vries vertellen erover in het filmfragment Succesverhaal van ondersteunende diensten (deel 1).  

Ze willen graag hun successen vieren en ook zorgen dat de energie erin blijft.

Verzuim laatste 12 maanden 6,6%

Ziekteverzuim Intramuraal
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Zorggroep Liante wil voldoen aan de normen ten aanzien van personeelssamenstelling en 
personeelszorg. De vastgestelde normen zijn richtinggevend. Om te zorgen dat werk en privé goed in 
balans is voor de medewerkers heeft men in Sickenga Oord gekeken wat de behoefte is van de 
bewoners en dat is gecheckt in het elektronisch cliënten dossier (ECD) en daarna is ook het 
dienstrooster gemaakt en aangepast aan de wensen van de medewerkers. Bonita Hoekstra, planner 
van Sickenga Oord,  vertelt in het fimfragment over het succes wat hiermee is bereikt. 

Filmfragment Personeelssamenstelling in Sickenga oord 

De afdeling HR heeft het motto dat medewerkers zich veilig, vertrouwd en ondersteund moeten 
voelen en daar wordt iedere dag aan gewerkt. De verbinding van medewerkers onderling en de 
beschrijving van de inhoud van hun functie kreeg aandacht met het opzetten en implementeren van 
het functiehuis. Lia van de Goot en Marita de Vries vertellen erover in het filmfragment 
Succesverhaal van ondersteunende diensten (deel 1). Ze willen graag hun successen vieren en 
ook zorgen dat de energie erin blijft. 

Voorwaarde voor goede zorg is niet alleen het juiste aantal medewerkers te hebben maar ook zorgen 
dat de medewerkers vakbekwaam zijn. Sinds de zomer van 2021 heeft Zorggroep Liante een adviseur 
leren en ontwikkelen in dienst. De professionaliteit van onze medewerkers wordt geborgd door een 
op maat aangepast aanbod met scholing. Scholing die past bij de gevraagde en verleende zorg op de 
locatie of in de wijk en daardoor vaak in teamverband. Liante breed voor BIG scholing en toetsing van 
handelingen en ook jaarlijks verplichte e-learning programma’s. De visie van Liante is dat leren leuk 
en laagdrempelig dient te zijn. Met de juiste hulpmiddelen zoals Liante Check (LMS systeem met e-
learning aanbod) blijven de medewerkers bevoegd en bekwaam. Janine Bandringa vertelt erover in 
het filmfragment Succesverhaal van ondersteunende diensten(deel 2) Deel 1

https://youtu.be/EaFQuz2Uvcw
https://youtu.be/YmlpQTF-0Yo
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Voorwaarde voor goede zorg is niet alleen het juiste aantal medewerkers te hebben maar ook zorgen dat de 

medewerkers vakbekwaam zijn. Sinds de zomer van 2021 heeft Zorggroep Liante een adviseur leren en ontwikkelen 

in dienst. De professionaliteit van onze medewerkers wordt geborgd door een op maat aangepast aanbod met 

scholing. Scholing die past bij de gevraagde en verleende zorg op de locatie of in de wijk en daardoor vaak in 

teamverband. Liante breed voor BIG scholing en toetsing van handelingen en ook jaarlijks verplichte e-learning 

programma’s. De visie van Liante is dat leren leuk en laagdrempelig dient te zijn. Met de juiste hulpmiddelen zoals 

Liante Check (LMS systeem met e-learning aanbod) blijven de medewerkers bevoegd en bekwaam. Janine Bandringa 

vertelt erover in het filmfragment Succesverhaal van ondersteunende diensten (deel 2).

Gebruik van hulpbronnen
Voor goede invulling van persoonsgerichte zorg is adequate dossiervoering noodzakelijk. Zo is het van belang 

dat het levensverhaal en iemands persoonlijke voorkeuren, behoeften en interesses terug te lezen zijn in het 

dossier. Medewerkers moeten kunnen zien welke afspraken zijn gemaakt, zodat zij passende, persoonsgerichte 

zorg en ondersteuning kunnen bieden. Uitgangspunt hierbij is dat iedere bewoner uniek is en zijn eigen wensen 

en behoeften heeft. Daarbij wordt gestimuleerd dat de bewoner de eigen regie neemt. Het cliëntsysteem, de 

mantelzorger en het eigen netwerk wordt betrokken en de zorg is gericht op het bijdragen aan de kwaliteit 

van leven. In het zorgleefplan worden aan de hand van de wensen en behoeften van de bewoner de specifieke 

zorgdoelen geformuleerd, hier wordt op gerapporteerd en geëvalueerd.

De zorg aan bewoners wordt zwaarder en daardoor zijn meer en andere hulpmiddelen nodig om de juiste zorg 

te kunnen verlenen. Petra Meijer, kwaliteitsverpleegkundige op Lycklama Stins, heeft zich ingezet om te zorgen 

dat de juiste hulpmiddelen voorradig zijn op de locatie wat tijd uitspaart en moeite voor mantelzorgers om de 

juiste hulpmiddelen in avond- en weekend diensten vlot in te kunnen zetten. Hiermee wordt de juiste zorg aan de 

bewoner spoedig gerealiseerd.

https://youtu.be/QGJb6Hxv9fI
https://youtu.be/m8U2OCFc3ag
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Op het gebied van ICT wordt gewerkt aan de ondersteuning van medewerkers. In Q3 is de ICT koppeling tussen 

Zenya (voorheen Infoland) en Vilans gelukt. Hierdoor hoeven medewerkers niet opnieuw in te loggen in de Vilans 

omgeving als ze een verpleegkundig protocol willen inzien voor het uitvoeren van een zorghandeling. Eind augustus 

is een oproep op intranet geplaatst om medewerking te vragen van alle medewerkers om de documenten die 

geplaatst zijn in Zenya te actualiseren. De verantwoordelijkheid hiervoor voelen en dragen we allemaal. Helaas is de 

achterstand in de actualisatie van de documenten niet snel ingelopen, de documenteigenaren hebben een overzicht 

ontvangen van de documenten waar zij eigenaar van zijn en welke vermoedelijk op grond van actualisatie datum in 

ieder geval spoedig herzien moeten worden. In 2022 wordt hier verder aandacht aan geschonken.

Sinds begin 2021 zijn we bezig met een verbeterslag binnen Facilitair. We zijn bezig met de verandering van 

werkprocessen en proberen zoveel als mogelijk integraal onze werkzaamheden in te richten.

Er is door Facilitair geconstateerd dat wij op diverse vlakken risico’s liepen en in sommige gevallen niet voldeden 

aan wet- en regelgeving. Om te voorkomen dat bij wisseling van managers zaken onvoldoende aandacht krijgen 

zorgen we samen met de afdeling Kwaliteit voor het inbedden van de procedures in de bestaande bedrijfsvoering. 

Wij hebben een overzicht gemaakt met Normen en Acties die verplicht zijn binnen de afdeling Facilitair, deze lijst 

zal worden opgenomen in de kwaliteitsagenda 2022. Facilitair dient vervolgens de rapportages per onderwerp 

digitaal aan te leveren bij de afdeling Kwaliteit. Kwaliteit zorgt er voor dat de meest actuele documenten digitaal 

bewaard worden. Door deze methodiek te hanteren borgen wij het in de huidige bedrijfsvoering. 2021 wordt 

gezien als overgangsjaar, uiteraard zullen we de nodige acties uitzetten waar we nog niet voldoen aan wet- en 

regelgeving. 

De afdeling facilitair heeft zijn dienstverlening in 2021 in belangrijke mate verbetert door het opzetten van het 

facilitair meldpunt. Hierdoor verlopen diverse processen doelmatiger en deze efficiëntie wordt op de werkvloer in 

hoge mate gewaardeerd. Suzanne Luppes, Rick Veldhuis, Trientje Brouwer en Harmke Ykema vertellen over hun 

werk bij facilitair in het filmfragment Stap voor stap naar nieuwe successen.

https://youtu.be/pbha3Cz4sCA
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Gebruik van informatie
Actief gebruik maken van alle bronnen van informatie heeft een breed doel. Het moet leiden tot inzet en 

ondersteuning van mensen en middelen, het leveren, monitoren, managen, samen leren en verbeteren van zorg, 

alsook het bieden van informatie aan cliënten en hun naasten zodat zij er gebruik van kunnen maken.

Dagelijks verzamelen we informatie over bewoners, financiën en diverse werkprocessen. In het afgelopen jaar is 

verder gewerkt aan het inrichten van de business intelligence (BI) tool. Door informatie aan elkaar te koppelen en 

te zorgen dat gewenste stuurinformatie niet op diverse plaatsen gezocht of opnieuw ingevoerd moet worden is de  

BI-tool van grote waarde. Landelijk wordt ook ingezet of efficiënt en effectief gebruik van informatie met correcte 

toepassing in de KIK-V. Zorggroep Liante is daar ook bij betrokken.

Jiske Ouwejan, business controller, vertelt over de inrichting van onze BI-tool. 

Binnen Zorggroep Liante willen we de achterstand in digitale vaardigheden bij medewerkers inlopen. Dit doen we 

bijvoorbeeld met het aanbieden van informatie juist digitaal in diverse digitale informatie pleinen. De acht thema’s 

van het kwaliteitskader VVT zijn gebruikt voor de inrichting van het Kwaliteitsplein op intranet. Het kwaliteitsplein 

is nog niet volledig met de gewenste inhoud gevuld maar team kwaliteit wil alvast alle medewerkers van Liante 

laten wennen aan het werken volgens de thema’s van het kwaliteitskader en handreikingen bieden over de inhoud 

passend bij de 8 thema’s. Het kwaliteitsplein zal in 2022 nog aangevuld worden met de drie hoofdthema’s van het 

kwaliteitskader wijkverpleging (Q1).

https://youtu.be/M-MR-Xoiwbo
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Uitgelicht

In dit hoofdstuk zijn diverse onderdelen van Zorggroep Liante uitgelicht.

ZorgThuis
Kwaliteitsdenken en kwaliteitsverbetering heeft ook plaatsgevonden bij ZorgThuis, de extramurale tak van 

Zorggroep Liante. In een tijdlijn laten Mirjam Jansen en Wilma Jongsma zien wanneer het kwaliteitsplan voor de 

wijkverpleging is geschreven, onder andere de cMed is toegepast bij diverse cliënten thuis en sinds wanneer de 

huisstijl van ZorgThuis Liante is toegepast.

Veiligheid gespecificeerd
Werken aan veiligheid betekent dat zorgorganisaties en zorgverleners vermijdbare schade bij cliënten en bewoners 

zoveel mogelijk voorkomen en leren van veiligheidsincidenten. Streven naar optimale veiligheid heeft binnen 

Zorggroep Liante hoge prioriteit. Tegelijkertijd moet dat gezien worden in balans met persoonlijke vrijheid en 

welzijn aan de ene kant, en persoonlijke veiligheid en risico’s aan de andere kant. Naast zorginhoudelijke veiligheid 

gaat het hier ook om veiligheid vanuit andere wettelijke kaders, zoals veiligheid van hulpmiddelen, brandveiligheid 

en voedselveiligheid.

Het voorkomen en leren van fouten en bijna-fouten is voor Zorggroep Liante een belangrijk kwaliteitsaspect. Er is 

binnen Zorggroep Liante een goede meldcultuur voor incidenten. Dat wil zeggen dat medewerkers zich vrij en veilig 

voelen om zaken te melden via het MIC- en MIM-systeem. Het is laagdrempelig gemaakt door de mogelijkheid 

om cliëntincidenten via het ECD te melden. Meldingen worden zowel op cliëntniveau als op overstijgend niveau 

onderzocht. Op cliëntniveau door kwaliteitsverpleegkundige, contactverzorgende en het team van zorgmedewerkers 

die om de cliënt heen staat. Via het ECD kan de kwaliteitsverpleegkundige de status van de MIC’s monitoren en 

de incidenten afhandelen. Daarnaast worden waar nodig en mogelijk verbetervoorstellen gedaan aan de hand van 

analyses en deze worden opgenomen in actieplannen.

https://youtu.be/VuWjvQ9SlX4
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Gemiddeld 89 valincidenten per maand. Het percentage valincidenten blijft wisselend. Ook bewoners 
met geaccepteerd valrisico zijn meegenomen in het overzicht. In de toekomst willen we werken aan 
filter mogelijkheden. 

 
 

Bij de valincidenten komt naar voren dat het eigen handelen van de cliënt (overschatting/ eigen 
regie) de hoofdoorzaak is. Er is gebrek aan ziektebesef en inzicht. Niet is altijd duidelijk wat de 
aanleiding van een val is geweest. Bewoners worden regelmatig op de grond aangetroffen. Daar 
waar wel een aanleiding is wordt actief gekeken naar in te zetten interventies. Inzet gericht op 
preventie zorgt niet altijd voor een duidelijke daling in de valincidenten. Ook komt het voor dat er 
binnen 6 weken na een valincident bewoners overlijden. Als dit het geval is zal de leidinggevende de 
manager zorg hiervan in kennis stellen. Tot nu toe is er in deze situaties wel aandacht geweest voor 
de vraag of het wel/niet inzetten van calamiteiten onderzoek wenselijk of nodig was. Echter was de 
oorzaak van het overlijden vastgesteld door de betrokken huisarts  altijd een natuurlijke dood.  

De leidinggevende van Rikkingahof is bezig om binnen de organisatie een bewegingsagoog aan te 
trekken per 2022 in samenwerking met de andere locaties van regio oost. Valpreventie zal dan ook 
meegenomen worden als verbeterdoel in het jaarplan van 2022. 

Medicatieveiligheid 

	
Medicijnincidenten  
Overzicht per locatie per maand 

 
 

Valincidenten 
Overzicht per locatie per maand.

Een vergelijking met voorgaand jaar laat het volgende beeld zien:

Gemiddeld 89 valincidenten per maand. Het percentage valincidenten blijft wisselend. Ook bewoners met 

geaccepteerd valrisico zijn meegenomen in het overzicht. In de toekomst willen we werken aan filter 

mogelijkheden.

Bij de valincidenten komt naar voren dat het eigen handelen van de cliënt (overschatting/eigen regie) de 

hoofdoorzaak is. Er is gebrek aan ziektebesef en inzicht. Niet is altijd duidelijk wat de aanleiding van een val is 

geweest. Bewoners worden regelmatig op de grond aangetroffen. Daar waar wel een aanleiding is wordt actief 

gekeken naar in te zetten interventies. Inzet gericht op preventie zorgt niet altijd voor een duidelijke daling in de 

valincidenten. Ook komt het voor dat er binnen 6 weken na een valincident bewoners overlijden. Als dit het geval 

is zal de leidinggevende de manager zorg hiervan in kennis stellen. Tot nu toe is er in deze situaties wel aandacht 

geweest voor de vraag of het wel/niet inzetten van calamiteiten onderzoek wenselijk of nodig was. Echter was de 

oorzaak van het overlijden vastgesteld door de betrokken huisarts altijd een natuurlijke dood. 

De leidinggevende van Rikkingahof is bezig om binnen de organisatie een bewegingsagoog aan te trekken per 

2022 in samenwerking met de andere locaties van regio oost. Valpreventie zal dan ook meegenomen worden als 

verbeterdoel in het jaarplan van 2022.

 Valincidenten 2021   
Maand/jaar jan-21 feb-21 maa-21 apr-21 met-21 Jun-21 jul-21 aug-21 sep-21 okt-21 nov-21 dec-21

Locatie Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. %

De Lauwers 41 14% 21 7% 3 11% 4 14% 6 21% 2 7% 1 3% 10 33% 6 18% 10 33% 13 41% 5 16%

De Warrenhove 23 18% 22 17% 22 17% 24 17% 26 19% 21 15% 15 11% 18 14% 11 9% 7 6% 16 13% 18 15%

Lycklama Stins 8 14% 4 7% 6 11% 8 14% 8 15% 8 15% 5 9% 6 12% 13 24% 7 12% 8 13% 12 21%

Riemsoord 6 17% 6 17% 16 44% 6 17% 4 11% 9 25% 5 14% 5 14% 10 27% 7 20% 6 17% 7 20%

Rikkingahof 18 41% 7 16% 13 28% 10 23% 12 27% 11 24% 11 24% 16 36% 13 31% 10 24% 14 31% 20 49%

Sickenga-Oord 8 12% 14 21% 13 21% 15 26% 12 19% 11 17% 6 9% 9 13% 10 16% 11 16% 5 7% 13 18%

Sinnehiem 19 24% 18 23% 12 16% 12 14% 10 12% 7 8% 17 20% 5 6% 16 19% 20 23% 20 23% 18 22%

Zorg Thuis 15 3% 6 1% 15 3% 12 2% 11 2% 11 2% 15 3% 14 3% 12 2% 13 2% 12 2% 25 5%

Totaal 101 11% 79 8% 100 10% 91 9% 89 9% 80 8% 75 8% 83 9% 91 9% 85 9% 94 10% 118 12%

Aantal incidenten
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Een vergelijk met voorgaand jaar laat het volgende beeld zien.  

 
 

Het gemiddelde aantal medicatie incidenten per maand is 79. 
Het percentage medicatie incidenten blijft wisselend. Oorzaken zijn met name, onjuist gebruik van 
nCare (bijvoorbeeld eerst medicatie aftekenen en dan pas geven, dit moet andersom) en het niet 
hanteren van de regel van vijf. Opvallend is dat het ook regelmatig gaat om invalkrachten die niet 
goed bekend zijn met het systeem. Hierdoor opnieuw helaas medicatie fouten door medewerkers 
veroorzaakt ondanks sluitende systemen. Omdat de medicatie incidenten grotendeels worden 
veroorzaakt door de medewerkers is (herhaling) van scholing nCare  gewenst. In het jaarplan van 
2022 is scholing als onderdeel van de BIG training opgenomen opdat iedere medewerker jaarlijks 
bijgeschoold wordt. Invalkrachten moeten goed ingewerkt worden wat betreft het nCare medicatie 
systeem. 

 

Agressie incidenten  
Nieuw in onze BI tool is dat we het aantal agressie incidenten uit ons meldsysteem kunnen halen. Dit 
kan gaan om agressie op verschillende vlakken: verbaal, fysiek, discriminatie, psychisch, intimidatie 
of seksueel grens overschrijdend gedrag.  

Hieronder het overzicht per locatie per maand 

 

Een vergelijk met voorgaand jaar laat het volgende beeld zien.   

Het gemiddelde aantal medicatie incidenten per maand is 79.

Het percentage medicatie incidenten blijft wisselend. Oorzaken zijn met name, onjuist gebruik van nCare 

(bijvoorbeeld eerst medicatie aftekenen en dan pas geven, dit moet andersom) en het niet hanteren van de regel 

van vijf. Opvallend is dat het ook regelmatig gaat om invalkrachten die niet goed bekend zijn met het systeem. 

Hierdoor opnieuw helaas medicatie fouten door medewerkers veroorzaakt ondanks sluitende systemen. Omdat 

de medicatie incidenten grotendeels worden veroorzaakt door de medewerkers is (herhaling) van scholing 

nCare gewenst. In het jaarplan van 2022 is scholing als onderdeel van de BIG training opgenomen opdat iedere 

medewerker jaarlijks bijgeschoold wordt. Invalkrachten moeten goed ingewerkt worden wat betreft het nCare 

medicatiesysteem.

Medicijnincidenten  
Overzicht per locatie per maand.

 Medicijnincidenten 2021   
Maand/jaar jan-21 feb-21 maa-21 apr-21 met-21 Jun-21 jul-21 aug-21 sep-21 okt-21 nov-21 dec-21

Locatie Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. %

De Lauwers 3 11% 1 3% 3 11% 21 7% 3 11% 6 21% 3 10% 1 3% 2 7% 4 13%

De Warrenhove 14 11% 18 14% 9 7% 16 11% 7 5% 13 9% 14 11% 15 12% 21 17% 22 18% 15 12% 18 15%

Lycklama Stins 7 13% 9 16% 11 20% 9 16% 8 15% 6 11% 5 9% 4 8% 11 20% 6 11% 7 12% 2 3%

Riemsoord 2 6% 5 14% 4 11% 11 31% 5 14% 9 25% 15 42% 18 51% 7 19% 13 37% 4 11% 8 23%

Rikkingahof 4 9% 1 2% 5 11% 5 11% 1 2% 1 2% 7 15% 6 14% 2 5% 2 5% 5 11% 12 29%

Sickenga-Oord 5 8% 5 8% 10 16% 5 9% 12 19% 5 8% 6 9% 7 10% 10 16% 7 10% 12 16% 4 6%

Sinnehiem 9 11% 6 8% 9 12% 25 28% 22 26% 12 14% 12 14% 10 12% 10 12% 11 13% 20 23% 22 27%

Zorg Thuis 9 2% 11 2% 15 3% 26 5% 18 3% 21 4% 12 2% 9 2% 24 4% 22 4% 14 3% 33 6%

Totaal 53 6%, 56 6% 66 7% 99 10% 76 8% 73 8% 71 7% 72 8% 86 9% 85 9% 81 8% 99 10%

Een vergelijking met voorgaand jaar laat het volgende beeld zien:

Aantal incidenten
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Agressie incidenten 
Nieuw in onze BI-tool is dat we het aantal agressie incidenten uit ons meldsysteem kunnen halen. Dit kan gaan 

om agressie op verschillende vlakken: verbaal, fysiek, discriminatie, psychisch, intimidatie of seksueel grens 

overschrijdend gedrag. 

Hieronder het overzicht per locatie per maand.

De incidenten hebben vaak te maken met onbegrepen gedrag. Per casus is aandacht voor in te zetten acties.
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De incidenten hebben vaak te maken met onbegrepen gedrag. Per casus is aandacht voor in te zetten 
acties. 
 
 
Overige incidenten  
In onze BI tool is het ook mogelijk de aantallen overige incidenten uit ons meldsysteem te halen. Dit 
kan gaan om incidenten als: vermissing van een bewoner, stoten/knellen/botsen, verbranden, 
inname gevaarlijke stoffen of voorwerpen e.d. Hier is nog geen analyse op. 

	
 
Covid vaccinatie 
Bewoners die dat wensten hebben een boosterprik/ vaccinatie ontvangen. Het bracht veel overleg 
en afstemming met zich mee met GGD, RIVM, huisartsen en regieverpleegkundigen van de locaties 
voor de juiste informatie en planning voor de boosters. Gelukkig zijn onze bewoners ruim voor de 
feestdagen voorzien van de booster en dat gaf doorgaans rust en ontspanning.  
 
 

	
Decubituspreventie 

Op pagina ……is te zien in de Zorgplanmonitor dat de prevalentie van decubitus dalende is. Dit komt 
enerzijds door de aandacht die eraan wordt besteed door het voeren van gesprekken en anderzijds 
door de nauwe contacten met een wondzorgverpleegkundig die laagdrempelig geraadpleegd wordt. 
Aandachtpunt is het thema decubitus te bespreken bij het driehoeksoverleg tussen 
leidinggevende/kwaliteitsverpleegkundige en kwaliteitsmedewerker en zo nodig de wondzorg 
specialist van ZorgThuis in te schakelen. In 2022 zullen 2 wijkverpleegkundigen zich specialiseren als 
wondzorgverpleegkundige.  

	
Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 

 

Vrijheid beperkende maatregelen worden nauwelijks tot niet toegepast bij bewoners van Zorggroep 
Liante. Bespreken van inzet vrijheid beperkende maatregelen in het kader van de wet zorg en dwang 
staat wel vast op de agenda van verschillende kwaliteit overleggen. De kwaliteitsadviseur heeft de rol 
van WZD (wet zorg en dwang) functionaris.  In het afgelopen jaar is de WZD functionaris vijf maal 

 Agressieincidenten 2021   
Maand/jaar jan-21 feb-21 maa-21 apr-21 met-21 Jun-21 jul-21 aug-21 sep-21 okt-21 nov-21 dec-21

Locatie Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. %

De Lauwers 1 4% 1 3%

De Warrenhove 1 1% 1 1% 1 1% 2 2% 1 1%

Lycklama Stins 1 2% 2 4% 1 2% 1 2%

Riemsoord 1 3% 1 3% 2 6%

Rikkingahof

Sickenga-Oord 1 2% 1 1% 1 1% 1 1%

Sinnehiem 3 4% 1 1% 2 2% 4 5% 1 1% 10 11% 18 22%

Zorg Thuis 1 0% 1 0%

Totaal 3 0% 2 0% 1 0% 3 0% 2 0% 2 0% 7 1% 2 0% 3 0% 3 0% 14 1% 20 2%

Een vergelijking met voorgaand jaar laat het volgende beeld zien:

Aantal incidenten

Overige incidenten 
In onze BI-tool is het ook mogelijk de aantallen overige incidenten uit ons meldsysteem te halen. Dit kan gaan 

om incidenten als: vermissing van een bewoner, stoten/knellen/botsen, verbranden, inname gevaarlijke stoffen of 

voorwerpen e.d. Hier is nog geen analyse op.
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COVID-vaccinatie
Bewoners die dat wensten hebben een boosterprik/vaccinatie ontvangen. Het bracht veel overleg en afstemming 

met zich mee met GGD, RIVM, huisartsen en regieverpleegkundigen van de locaties voor de juiste informatie en 

planning voor de boosters. Gelukkig zijn onze bewoners ruim voor de feestdagen voorzien van de booster en dat gaf 

doorgaans rust en ontspanning. 

Decubituspreventie
Op pagina 16 is te zien in de zorgplanmonitor dat de prevalentie van decubitus dalende is. Dit komt enerzijds door 

de aandacht die eraan wordt besteed en anderzijds door de nauwe contacten met een wondzorgverpleegkundig 

die laagdrempelig geraadpleegd wordt. Aandachtpunt is het thema decubitus te bespreken bij het driehoeksoverleg 

tussen leidinggevende/kwaliteitsverpleegkundige en kwaliteitsmedewerker en zo nodig de wondzorg 

specialist van ZorgThuis in te schakelen. In 2022 zullen twee wijkverpleegkundigen zich specialiseren als 

wondzorgverpleegkundige. 

Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen
Vrijheid beperkende maatregelen worden nauwelijks tot niet toegepast bij bewoners van Zorggroep Liante. 

Bespreken van inzet vrijheid beperkende maatregelen in het kader van de wet zorg en dwang staat wel vast op de 

agenda van verschillende kwaliteit overleggen. De kwaliteitsadviseur heeft de rol van Wzd (Wet zorg en dwang) 

functionaris.  In het afgelopen jaar is de Wzd-functionaris vijf maal benaderd met vragen rondom het inzetten 

van onvrijwillige zorg en/of het voorkomen van onvrijwillige zorg. Hieruit blijkt dat de kwaliteitsverpleegkundigen 

zich bewust zijn van wet- en regelgeving omtrent het inzetten van onvrijwillige zorg en bekend zijn met het 

stappenplan wat hierbij gevolgd dient te worden. De Wzd-functionaris vervult bij Liante zo ook de rol van 

vraagbaak. 

Er is bij een cliënt onvrijwillige zorg ingezet en dit is zorgvuldig gedaan ter overbrugging van uitplaatsing. Het 

laat zien dat Zorggroep Liante uitgaat van ‘zorg op vrijwillige basis, tenzij...’ precies zoals het beleid rondom zorg 

en dwang ook aangeeft. Zorggroep Liante heeft een procedure beschreven en vastgelegd waarbij ook verwerkt is 

hoe wij omgaan met de inzet van vrijheid beperkende maatregelen op vrijwillige basis omdat dit ook zorgvuldig 

plaats moet vinden. Naar aanleiding van deze casus is geen noodzaak gebleken om de huidige procedure aan te 

passen. In 2022 moet ons beleid en de procedure wel aangepast worden naar wijzigingen die voortkomen vanuit de 

reparatiewet zorg en dwang die vanaf november 2021 van kracht is.
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Preventie van acute ziekenhuisopnamen
In de zorgplanmonitor op pagina 16 is te zien dat de wens van de bewoners ten aanzien van advanced care 

planning (ACP) voortdurend onder de aandacht is. Bij meer dan 80% van onze bewoners is de wens om opgenomen 

te willen worden in een ziekenhuis mocht dit nodig of wenselijk zijn, besproken en de wensen zijn vastgelegd in 

hun dossier. Ook de inzet van SBAR in de communicatie met huisartsen maakt dat er adequaat wordt gereageerd 

op eventuele veranderingen in de gezondheidssituatie van bewoners waarmee verergering van klachten en toename 

van ziekte zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Cliënt oordelen

ZorgkaartNederland en CareRate
Zorgkaart Nederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. ZorgkaartNederland is de grootste 

ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg om patiënten een stem, invloed en keuze-informatie te geven. 

De voorgaande jaren is Zorggroep Liante niet actief bezig geweest met reacties op deze site en wij hadden ook geen 

eigen profiel die we konden beheren. Passende informatie over onze zorgorganisatie werd dus niet gegeven op deze 

website. Daarnaast konden we op geplaatste opmerkingen niet reageren of mensen uitnodigen voor een gesprek. 

Dit was terug te zien in de aantallen waarderingen over de afgelopen jaren.

Klik hier voor de ZorgkaartNederland Zorggroep Liante

Elke verpleeghuisorganisatie dient in het kader van onderlinge landelijke vergelijkbaarheid minimaal één keer per 

jaar op locatieniveau informatie over cliëntervaringen aan te leveren aan het Openbaar Data Bestand (ODB) van het 

Zorginstituut Nederland. In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg staan twee verplichtingen voor onderzoek. 

-  Totaalscore Cliëntervaring berekend op basis van zes deelvragen. De vragen komen overeen 
met de vragen van ZorgkaartNederland  
Deze Totaalscore wordt op locatieniveau aangeleverd bij het ODB, met vermelding van het aantal waarderingen 

waarop hij gebaseerd is. Het betreft een gemiddelde totaalscore over zes vragen. De vragen worden via 

het handboek gepubliceerd. De vragen komen overeen met de zes vragen van ZorgkaartNederland. Meting 

kan plaatsvinden via ZorgkaartNederland. Een meting kan ook plaatsvinden zonder tussenkomst van 

ZorgkaartNederland.

-  Meting via een zelfgekozen instrument dat voldoet aan vastgestelde criteria  
Naast de landelijk aan te leveren Totaalscore dienen zorgorganisaties ook een ander instrument voor 

cliëntervaring in te zetten. Dit kan een meer kwalitatief ingesteld instrument zijn. De uitkomst ervan wordt niet 

aangeleverd aan het ODB, maar de aanbieder maakt in het kwaliteitsverslag de uitkomsten van de metingen 

openbaar en beschrijft hoe deze gebruikt worden voor leren en ontwikkelen . 

 

Voor het meten via een zelfgekozen instrument heeft Zorggroep Liante een start gemaakt met CareRate. Middels 

CareRate hebben we de WOL vragenlijst uitgevraagd. Op die manier konden we nieuwe uitkomsten genereren om 

het WOL-traject te volgen en ondertussen ook oefenen met CareRate als middel om de komende jaren onderzoek 

te kunnen blijven doen.  

 

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-zorggroep-liante-oosterwolde-11793
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Aan de uitvraag in CareRate hebben we ook de mogelijkheid toegevoegd om de vragen voor Zorgkaart Nederland 

af te nemen. Een deel van de bewoners heeft hier gebruik van gemaakt. Deze uitkomsten zijn inmiddels door 

gekoppeld. Zorggroep Liante heeft nu een eigen pakket voor Zorgaanbieders waardoor we reacties kunnen 

plaatsen en mensen kunnen uitnodigen voor een gesprek. Daarnaast kunnen we benchmark gegevens zien. 

Kwaliteit gaat samen met de afdeling communicatie kijken naar meer mogelijkheden om aandacht voor het 

reageren op ZorgkaartNederland mogelijk te maken en dit is in Q4 gerealiseerd. 

Leren en werken aan kwaliteit 
Leren en werken aan kwaliteit is nodig om op dynamische en lerende wijze te zorgen voor optimale 

persoonsgerichte zorg en verzorging voor de bewoners en cliënten van Zorggroep Liante. Daarbij maakt Zorggroep 

Liante gebruik van de expertise van eigen medewerkers, de ketenpartners maar ook de beschikbare kennisbronnen 

zoals wetenschappelijke literatuur, professionele richtlijnen, landelijke en lokale data, gesystematiseerde 

ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie. 

Liante heeft met het in gebruik nemen van CareRate voor het uitvragen van clientoordelen en het vertalen van die 

uitkomsten naar verbeterplannen de kwaliteitsverbetering concreet gemaakt. Glenda Bolt, kwaliteitsadviseur, geeft 

een inkijkje in de mogelijkheden en toepassing in CareRate.

Zorgverleners van Zorggroep Liante zijn in de praktijk (via vertegenwoordigers én via de diverse overlegstructuren) 

nauw betrokken bij het maken van en werken aan verbeterplannen. Zo werken zij op cyclische- en 

ontwikkelingsgerichte wijze mee aan verbetering. Met aandacht voor meer passend leiderschap en oprechte 

aandacht voor medewerkers. Er wordt ingezet op cultuurverandering, waarbij feedback, continue reflectie en 

dialoog in een open klimaat worden gestimuleerd.

Ieder kwartaal wordt een kwaliteitsrapportage opgesteld en gedeeld met het MT, de CCR en VVAR, zie schema op 

pagina 4 De directeur/bestuurder en leden van de Raad van Toezicht worden zo geïnformeerd en kunnen door het 

gesprek wat er over wordt gevoerd aanzetten tot andere kwaliteitsverbeteringen. 

Zorggroep Liante heeft in het kader van het lerend netwerk een samenwerkingsovereenkomst met Bos- en 

Meerzicht te Lemmer en maakt deel uit van het Kwaliteitsnetwerk TV&V Noord Nederland waar kwaliteitsadviseurs 

van diverse VVT instellingen deel uit maken. Zorggroep Liante werkt in toenemende mate samen met regionale 

collega’s in het kader van de Regiovisie Friesland die onder regie van het zorgkantoor wordt ontwikkeld. In 2021 is 

https://youtu.be/ZVCVpAVEOg0
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de aanzet gegeven om per 2022 deel te nemen aan het netwerk “Samen verantwoordelijk voor veiligheid” in het 

kader van hygiëne en infectiepreventie. Zorggroep Liante zal deelnemen aan dit regionale netwerk in samenwerking 

met de GGD Friesland.

Klachten
Op de site van Zorggroep Liante is een formulier geplaatst waar cliënten of hun naasten een aanvraag kunnen 

indienen om contact te leggen over een onderwerp waarover ze graag het gesprek aangaan. Dit contactformulier 

bestaat naast de mogelijkheid om contact te leggen met de klachtenfunctionaris. De keuze voor of het één of het 

ander ligt bij de melder. De aanvraag om contact te leggen komt binnen bij de kwaliteitsadviseur van Zorggroep 

Liante. Op deze wijze wil Liante op laagdrempelige wijze aanbieden in het gesprek met cliënten/bewoners en 

mantelzorgers te kijken naar mogelijkheden om de kwaliteit van de verleende zorg te optimaliseren.
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