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Inleiding
Hoe organiseer en garandeer je goede zorg? In dit kwaliteitsrapport leest u hoe Stichting 
Bethanië dat doet. We verantwoorden ons beleid voor de kwaliteit van zorg, begeleiding  
en diensten over 2018 op de locatie Bethanië in Ede en Wicherumloo in Wekerom. 
 
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in 2017 is daarin een belangrijke mijlpaal. Niet alleen 
voor ons, maar voor de hele sector en alle betrokken partijen beschrijft dit kader wat cliënten 
en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. We hebben in 2018 de kwaliteits- 
agenda van het nieuwe kader gebruikt om onze zorg goed te plannen en organiseren. Zo zijn 
medewerkers regelmatig geïnformeerd over het kwaliteitskader via het digitale platform 
Andere Handen Community en tijdens de kwartaalbijeenkomsten waarbij steeds een van  
de vijf thema’s wonen en welzijn werden belicht. Ook de cliëntenraad en ondernemingsraad 
zijn betrokken bij de ontwikkeling en voortgang van het nieuwe kader verpleeghuiszorg. 
 
Onze zorgvisie is de leidraad voor zorg en begeleiding vanuit cliëntperspectief. Onze  
medewerkers bieden meerwaarde aan kwetsbare ouderen. Samen werken we aan onze  
doelstelling om de eigen regie van kwetsbare ouderen te ondersteunen en versterken, vanuit 
een protestants-christelijke identiteit. Zelfzorg, zorgzaamheid voor elkaar én verzorging,  
begeleiding en adequate behandeling zijn goed op elkaar afgestemd. 
 
De inhoud van het kwaliteitskader was leidend bij het schrijven van ons strategisch beleid  
voor 2018 - 2020, en in aansluiting daarop het Kwaliteitsplan voor 2018. Ons strategisch  
beleid voor 2018-2020 heeft de titel ‘Waardevol leven’ gekregen. De rode draad is dat onze  
bewoners hun leven kunnen voortzetten zoals zij dit gewend zijn. Dat kan alleen als er een 
goede dialoog is tussen de bewoner/mantelzorger en de medewerker. Samen bepalen we  
welke zorg, begeleiding en inzet van het eigen netwerk nodig is om dit doel te kunnen  
bereiken. Ons motto daarbij is leren, reflecteren en verbeteren. 
 
Goede zorg leveren en daarop reflecteren kunnen we niet alleen. Daarom zijn we dankbaar 
voor het werk van de OR, CR, het lerend netwerk, de specialist ouderengeneeskunde en de 
kwaliteitscommissie vanuit de Raad van Toezicht. Zij zijn allen betrokken geweest bij dit 
kwaliteitsverslag.

Willy de Groot-van Saane 
Raad van Bestuur

Ede,  juni 2019
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Organisatievisie
Als organisatie willen wij ons blijvend onder-
scheiden, om zorg en begeleiding te bieden 
vanuit een christelijke identiteit en kleinscha-
lige wooninitiatieven voor iedereen die daar 
behoefte aan heeft. Wij bieden een breed 
palet die cliënten met eigen kleur kunnen 
invullen. Samen met de bewoner en zijn of 
haar netwerk bepalen we welke zorg en bege-
leiding nodig is. De wensen en behoeften van 
de bewoner zijn daarin de basis. Zij bepalen 
uiteindelijk de kwaliteit van onze zorg. Ook de 
ondersteuning uit het eigen netwerk nemen 
we daarin mee.
Medewerkers en vrijwilligers van Bethanië 
bouwen een langdurige vertrouwensrelatie 
met cliënten op. Want goede zorg kun je 
alleen leveren als je echt betrokken bent. 
Bethanië is voor onze cliënten een betrouwba-
re partner: wij kennen onze cliënten!

Mensvisie 
Onze cliënten zijn afhankelijk van langdurige 
zorg in hun dagelijks functioneren. Dat maakt 
hun keuze voor een zorgaanbieder erg belang-
rijk. Cliënten geven hun vertrouwen aan de 
medewerkers en vrijwilligers van Bethanië; 
wij realiseren ons dat dit vertrouwen kostbaar 
maar ook kwetsbaar is. Medewerkers en vrij-
willigers doen er alles aan om dit vertrouwen 
te winnen en in stand te houden.
 

Elk mens is een kostbaar geschenk uit Gods  
hand, naar Zijn beeld geschapen en voorwerp 
van Zijn liefde. Daarbij is ieder mens uniek, 
gelijkwaardig aan elk ander mens en blijvend 
kostbaar, hoe geschonden en zorg behoevend 
deze mens ook is. In het voetspoor en onder de 
zegen van Jezus weten wij ons geroepen zorg te 
geven aan ouder wordende mensen. Dat tekent 
onze dienst aan hen.

Zorgvisie
Medewerkers van Bethanië ondersteunen cli-
enten om naar vermogen zelf sturing te geven 
aan hun leven. Zelfzorg, zorgzaamheid voor 
elkaar (door mantelzorgers en vrijwilligers) én 
professionele verzorging en behandeling zijn 
goed in balans.

Belofte aan de cliënt
Bethanië ondersteunt kwetsbare ouderen, 
kostbaar in Gods ogen, zoals een lelie in het 

veld. ‘Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze 
groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik 
zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid 
niet gekleed ging als één van deze,’ vertelt 
Matteüs 6: 28 en 29. In de praktijk betekent 
dit dat we gastvrij zijn, geduld hebben, elkaar 
de ruimte geven, betrouwbaar én eerlijk zijn. 
Er is een open cultuur waar ook ruimte is voor 
humor en ontspanning. Ook gaan wij flexibel 
om met veranderingen en spelen wij daar 
tijdig op in.

Strategie
Bethanië is een identiteitsgebonden orga-
nisatie, en zo onderscheiden we ons ook. 
Die identiteit is een meerwaarde voor onze 
cliënten en daar communiceren we duidelijk 
over. Bethanië staat door haar kleinschalig-
heid dicht bij de cliënt, dat maakt het makke-
lijker om heel goed naar de cliënt te luisteren. 
En het werkt: cliënten voelen zich gehoord, 
mogen zijn wie zij zijn en willen graag door 
ons worden ondersteund en/of bij ons wonen. 
Juist ook de stille waarden krijgen bij ons 
aandacht zoals die ene knipoog, het zingen 
van een psalm of lied, een schouderklopje, op 
verzoek samen bidden of Bijbellezen. Dit alles 
geeft ons bestaansrecht.
Onze zorgvisie is een integraal onderdeel van 
de zorgovereenkomst. Door de zorgovereen-
komst te ondertekenen verklaart de cliënt dat 

hij de grondslag en zorgvisie van Bethanië 
onderschrijft, of in ieder geval respecteert. 
Nieuwe medewerkers vragen we in het  
sollicitatieformulier naar hun motivatie om 
voor een christelijke organisatie te werken. 
En als ze hun handtekening zetten onder de 
arbeidsovereenkomst, verklaren zij ook de 
zorgvisie van Bethanië te onderschrijven.

Uitvoering
Onze zorg en ondersteuning beginnen al 
voordat een bewoner naar Bethanië verhuist. 
Medewerkers van de cliëntadministratie 
monitoren de thuissituatie, samen met de 
wijkverpleging en de coördinator thuiszorg. 
Als het nodig is bieden we ter overbrugging 
tijdelijke ondersteuning en/of zorg thuis, 
bijvoorbeeld door deelname aan een van de 
drie dagbestedingen van Bethanië. Voordat de 
nieuwe bewoner naar Bethanië verhuist, gaat 
de eerstverantwoordelijke verzorgende/ 
verpleegkundige of coördinator op huisbe-
zoek. Zo leren we elkaar alvast kennen, en 
krijgen we niet alleen op papier maar ook 
persoonlijk een goed beeld van de woon- en 
leefsituatie van de nieuwe bewoner.

Samen met bewoners maken de professionals 
van Bethanië een levensboek over onze  
bewoners. Hiermee is in 2018 een start 
gemaakt. Het helpt ons in te spelen op de 

 Wij  
kennen  
onze  
cliënten!

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
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wensen en behoeften van de nieuwe bewoner. 
En die levensgeschiedenis, vaak aangevuld 
met foto’s, biedt mooie aanknopingspunten  
voor een goed gesprek.
Zo geven we invulling aan de dialoog tussen 
bewoner en medewerker. Niet voor niets 
staat in onze personeelsadvertenties: ‘Als 
medewerker van Bethanië heb je oprechte 
aandacht voor onze ouderen. Zij worden door 
jou gekend en ontvangen de zorg die aansluit 
bij hun wensen’.

Zorgplan
Voor elke nieuwe bewoner wordt binnen 24 
uur na verhuizing een werkplan opgesteld. 
Daarin staan afspraken over onderwerpen als 
benodigde medische handelingen, medica-
tie, gewoonten en gebruiken in het dagelijks 
leven. Het echte zorgplan is binnen zes weken 
klaar en wordt door de nieuwe bewoner of 
contactpersoon ondertekend. Die afspraken 
schrijven we trouwens vanuit het perspectief 
van de cliënt, in de ik-vorm. Dat helpt ons om 
het leven en wensen vanuit de bewoner te 
bekijken.

Het zorgplan wordt opgesteld door een  
daartoe gediplomeerde verzorgende IG  
(niveau 3) of verpleegkundige (minimaal 
niveau 4), die ook de opleiding EVV heeft  
afgerond. Het zorgplan wordt zo nodig 
tussentijds bijgesteld en twee keer per jaar 
besproken en geëvalueerd in het zogenaamde 
multidisciplinaire overleg (MDO). Het MDO 
wordt bijgewoond door de bewoner en/of 
eerste contactpersoon, de behandelend arts 
(SO), betrokken EVV’er en eventueel andere 
betrokken behandelaars. Op deze manier  
zorgen we dat het plan aansluit bij de  
individuele bewoner en de bewoner zich  
door alle betrokkenen gekend voelt. Dat is  
ons doel.

Als medewerker van Bethanië heb je  
oprechte aandacht voor onze ouderen.  
Zij worden door jou gekend en ontvangen 
de zorg die aansluit bij hun wensen.
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Je herkent Bethanië aan onze specifieke 
christelijke identiteit en  de persoonlijke 
en kleinschalige zorg in ons moderne 
woonzorgcentrum. Ons gebouw – vlakbij  
het centrum in een prachtige groene wijk –  
is in 2012 geheel nieuw gebouwd volgens de 
eisen van deze tijd, met 57 appartementen, 
waarvan 36 voor zorg met verblijf. We 
hebben de keuze uit appartementen van 70 
of 45m2, afhankelijk van de zorgbehoefte 
en beschikbare mogelijkheden. Daarnaast 
beschikt Bethanië over drie kleinschalige 
woningen voor elk 7 bewoners, vooral geschikt 
voor ouderen met een vorm van dementie 
die een gevaar voor zichzelf kunnen zijn 
(bijvoorbeeld bij dwaalgedrag). Hier hebben 
zij een rustige en veilige plek om te wonen.

We werken daarbij volgens de Wet bijzondere 
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 
(wet Bopz), waarin de rechten van bewoners 
bij een gedwongen opname worden geregeld 
en beschermd. Artikel 60 is gericht op mensen 
met ernstige psychogeriatrische problematiek.

Bethanië biedt dagbesteding op de locaties in 
Ede en Wekerom en in De Gaarde in Ederveen. 
In Bethanië is Hospice Ede, de Olijftak gesitu-
eerd met vijf appartementen. Daarnaast  
beschikt Bethanië over een restaurant, de win-
kel, kapsalon, therapeutisch bad en een kapel.

Wij streven ernaar dat bewoners met hun 
familie en vrienden, hun leven zo vertrouwd 
mogelijk kunnen voortzetten. Daarover gaan 
wij met elkaar in gesprek. We zijn benieuwd 
naar: wat bent u gewend, wat zijn uw interes-
ses en hobby’s, welke mensen zijn belangrijk 
voor u? Wat gaat zelfstandig nog goed af en 
waarbij heeft u ondersteuning nodig? Wat 
kunnen familie en vrienden hierin betekenen? 
Welke zorg en begeleiding heeft een bewoner 
nodig van het team van Bethanië of Wiche-
rumloo? Tal van vragen om een goed beeld te 
krijgen van onze nieuwe bewoner met zijn/
haar wensen en behoeften.

Inzet domotica
Wanneer een bewoner lijdt aan dementie 
of slecht ter been is, kan zijn veiligheid in 
gevaar komen. Gelukkig zijn ook daar allerlei 
hulpmiddelen voor. We gaan dan in gesprek 
over de mogelijkheden om zo vrij mogelijk, 
maar verantwoord, te blijven functioneren. 
Bijvoorbeeld met een GPS-tracker (een klein 
apparaat aan een sleutelhanger), waardoor 
medewerkers kunnen zien waar de bewoner 
zich bevindt. En we beschikken over allerlei 
domotica. Zoals een sensor bij het bed, die 
een melding geeft wanneer een bewoner uit 
bed gaat: hulp is dan snel ter plaatse. En de 
privacy? Deze sensoren kunnen zo worden in-
gesteld, dat een bewoner veilig zijn/haar gang 

kan gaan, om even uit bed te komen en een 
poosje in een stoel te zitten of zelfstandig  
naar het toilet te gaan, zonder dat een 
zorgmedewerker deze bewoner ‘stoort’. De 
zorgmedewerker monitort via de iPad of het 
nodig is om naar de bewoner toe te gaan.

Al deze afspraken maken wij met de bewoner 
en/of de eerste contactpersoon en leggen wij 
vast in het zorgplan. Het zorgplan laat precies 
zien wat men gewend is, wat vertrouwd is en 
welke afspraken er zijn gemaakt om veilig te 
blijven wonen.
Op de afdeling kleinschalig wonen Bopz mag 
domotica alleen worden ingezet na goed-
keuring van de behandeld arts (Specialist 
ouderengeneeskunde). Inzet van middelen en 
maatregelen worden met een vaste regelmaat 
geëvalueerd, namelijk in het MDO en zo nodig 
tussentijds. Daarnaast worden de middelen 
en maatregelen viermaal per jaar met de 
Bopz-arts besproken.Dit staat ook beschreven 
in een visiestuk en methodiek vanuit de doel-
stelling om het leven zo vertrouwd en veilig 
mogelijk te kunnen voortzetten.

Welzijn
In 2018 heeft de afdeling welzijn zich vooral 
gericht op het inventariseren en uitvoeren van 
de individuele wensen van onze cliënten. Het 
belevingsgericht organiseren van activiteiten 
is meer en meer ontwikkeld. Grotere groeps-
activiteiten zijn aangepast naar de wensen 
van de cliënten. Ook heeft er meerdere malen 
een wensboom gestaan, waarop cliënten hun 
wensen kenbaar konden maken. Het leuke 
is: deze individuele wensen maken iedere 
activiteit weer anders, van een bezoekje aan 
de Betuwe tot een avondje chinees eten op de 
dagbesteding.

Bethanië beschikt over een therapeutisch 
(zwem)bad, een oefenruimte voor fysiothe-
rapie en er zijn cursussen voor bewegen (in 
huis of in de beweegtuin) onder leiding van 
SportService Ede. Met al deze faciliteiten 
wil Bethanië het welzijn van haar bewoners 
vergroten.

Pastorale zorg
Pastorale zorg voor ouderen mag in ons  

Wonen en welzijn

Wij streven ernaar dat bewoners met  
hun familie en vrienden, hun leven zo  
vertrouwd mogelijk kunnen voortzetten.
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aanbod niet ontbreken. Het is een van de 
zaken die ons onderscheidt van andere zorg-
aanbieders. Een Hervormd emeritus- 
predikant is voor gemiddeld één dag per week 
aangesteld voor de geestelijke verzorging aan 
onze bewoners. De geestelijk verzorger onder-
steunt bewoners bij geloof- en levensvragen, 
leidt de bijbelkringavonden en gaat voor in 
kerkdiensten in de kapel van Bethanië. Van 
de bewoners horen we regelmatig dat ze veel 
steun en kracht ervaren vanuit de gesprekken 
met de predikant. De predikant is trouwens 
ook beschikbaar voor pastorale zorg en bege-
leiding aan medewerkers.

Rol van de mantelzorger
Onze zorg is erop gericht dat cliënten hun 
zelfstandige leefwijze kunnen herstellen 
en/of zo lang mogelijk te handhaven in een 
comfortabele woonomgeving. Wanneer een 
zelfstandige leefwijze niet meer (volledig) 
mogelijk is, zoeken we zoveel mogelijk naar 
hulp van betrokken familieleden en vrienden 
(mantelzorgers). Mantelzorgers hebben vaak 
al zorg verleend aan hun naaste voordat deze 
in Bethanië komt en zij kennen hun naaste 
goed. Met hun kennis en ervaring kunnen 
mantelzorgers helpen om zo goed mogelijk 
aan te sluiten bij wat voor de naaste belangrijk 
is. En hoe eerder, hoe beter. Daarom maken 
we hierover afspraken direct nadat bekend 
is geworden dat een bewoner verhuist naar 
Bethanië. Zo vormen mantelzorgers met  
(vrijwillige) medewerkers van Bethanië een 

stevig netwerk voor de bewoners en cliënten, 
zodat zij én de mantelzorgers zich thuis voelen 
binnen Bethanië en Wichumerloo. In 2018 zijn 
de mantelzorgers uitgenodigd voor een bij-
eenkomst met als thema ‘het levenseinde’. In 
de praktijk toch een moeilijk onderwerp om te 
bespreken. De avond heeft geholpen om hier 
open over te spreken en te verduidelijken dat 
dit onderwerp altijd besproken mag worden, 
zeker ook tijdens een MDO.

Het digitale platform Familienet is al geruime 
tijd in gebruik. Familienet wordt gebruikt als 
aanvulling op het elektronisch cliëntdossier, 
dat ook inzichtelijk is voor familie. De intensi-
viteit van gebruik verschilt per afdeling en per 
bewoner. Voor sommige families/contact- 
personen voegt familienet minder toe omdat 
zij bijvoorbeeld vaak op bezoek komen, of 
geen behoefte hebben een aanvullende 
informatie.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken  
binnen Bethanië, zij vervullen een bijzondere 
en gewaardeerde rol. Samen met hen kunnen 
wij tegemoetkomen aan de wensen en  
behoeften van onze bewoners. Bethanië  
beschikt over 200 vrijwilligers. Ter vergelij-
king: we hebben iets meer dan 250 professio-
nals in dienst. We zijn trots en dankbaar op  
zoveel vrijwillige inzet! Vrijwilligers zijn de  
extra paar handen op bijvoorbeeld de 
kleinschalig woongroepen. De medewerkers 

dragen zorg voor de dagelijkse zorg en  
begeleiding en het is prettig als vrijwilligers
vooral in de spitsmomenten, rustig bij  
bewoners kunnen zitten of juist die wandeling 
kunnen maken, zonder daarbij op de tijd te 
hoeven letten. Samen een spelletje doen,  
wat extra aandacht geven als de bewoner 
onrustig is, om zo de andere bewoners niet  
in die onrust mee te nemen. Daarnaast waren 
er gemiddeld 40 vrijwilligers, 7 dagen per 
week tussen 8.00 - 22.00 uur, actief voor  
Hospice Ede, De Olijftak.

Voeding
Er wordt met passie gewerkt aan gezonde  
voeding. We mogen met mooie producten 
en oog voor detail dagelijks verse maaltijden 
bereiden. Wat is er nu mooier dan onze  
bewoners elke dag te laten ervaren hoe  
gezond eten de kwaliteit van leven kan  
verbeteren? En we hebben een fijn  en gezellig 
restaurant waar dat kan. Mensen die wat 
ouder worden en mensen die ziek zijn hebben 
vaak een verminderde eetlust. Juist dan is  
gezond en lekker eten zo belangrijk. Een  
goede sfeer in het restaurant en mooi  
opgemaakte borden helpen daarbij. Het oog 
wil ook iets én zien eten doet eten, zo werkt 
het echt. Verse groenten zijn een belangrijk 
onderdeel van de dagelijkse maaltijd. Een 
aandachtspunt daarbij is de gaarheid en 
eetbaarheid van de maaltijd, zonder daarbij 
vitamines verloren te laten gaan. Indien nodig 
gaan we hierover in gesprek met onze gasten. 

Om niet alleen goed voor onszelf te zorgen, 
maar ook voor onze omgeving maken we   
gebruik van seizoensproducten en producten 
uit de regio. Hiervoor heeft Bethanië in 2018 
een convenant gesloten met de Gemeente 
Ede, ’s Heerenloo en Het Maanderzand.
Alle horecamedewerkers hebben een e-learn-
ing gevolgd (en met goed resultaat afgesloten) 
over HACCP, de gevarenanalyse en kritische 
beheerspunten voor voedingsmiddelen. 
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MIC
Bethanië streeft ernaar dat elke cliënt de 
juiste medicatie, in de juiste vorm en op het 
juiste tijdstip krijgt toegediend. Medewerkers 
werken volgens de ‘veilige principes’. Binnen 
Bethanië wordt veel aandacht besteed aan het 
voorkomen van medicatie- en valincidenten. 
De bij het incident betrokken medewerker  
bespreekt iedere melding met de leiding- 
gevende om vast te stellen hoe een  
dergelijk incident in het vervolg voorkomen 
kan worden. Leerpunten worden in het  
teamoverleg gedeeld. De MIC-meldingen  

zijn een vast agendapunt tijdens elk  
teamoverleg van de zorg.

Bethanië beschikt over een MIC-commissie 
(Melding Incidenten Cliënten) die elk kwartaal 
vergadert. Elke afdeling is met een medewer-
ker vertegenwoordigd in deze commissie, 
de kwaliteitsfunctionaris is voorzitter.  
De MIC-commissie analyseert per kwartaal 
alle meldingen en geeft op basis van haar 
bevindingen advies aan het MT.
Om een zuiver beeld te krijgen, worden de 
zogenaamde geaccepteerde valincidenten 

apart vermeld. Over 2018 is het aantal medica-
tiefouten ten opzichte van 2017 bij de afdeling 
somatiek en in de thuiszorg sterk afgenomen, 
maar in Wicherumloo gestegen.
Binnen Bethanië willen we de verbetercultuur 
bevorderen; daar hoort ook het melden  
van incidenten bij. We juichen het toe als 
medewerkers zich vrij voelen om te melden. 
Met hen zoeken we naar een manier om 
medicatiefouten steeds meer te voorkomen. 
Daarnaast is opnieuw een medicatiecursus 
aan de medewerkers aangeboden.

Het aantal valincidenten is organisatiebreed 
gedaald, maar blijft zeker een aandachtspunt. 
Bewoners houden graag de regie, maar  
wanneer ze bijvoorbeeld vanwege dementie 
een groter risico lopen om te vallen, zijn we 
daar alert op. Met de familie maken we duide-
lijke afspraken over eventuele maatregelen.

Vrijheidsbeperkende middelen willen we zo 
min mogelijk inzetten, zodat bewoners hun 
vrijheid zoveel mogelijk kunnen behouden. 
Het risico op vallen wordt hierbij onderkend 
en gedragen. Jaarlijks vindt een overleg plaats 
met de MIC-commissie, de apotheker en de 
specialist ouderengeneeskunde van Bethanië. 
In 2018 zijn er specifiek interne medicatie- 
audits uitgevoerd in samenwerking met de 
apotheek. Bij toerbeurt voeren zorgmede-

werkers van de diverse afdelingen onderling 
audits uit. In 2018 hebben we een laatste 
terugkoppeling ontvangen van de Inspectie 
met betrekking tot een melding van een 
valincident. De inspectie heeft beoordeeld dat 
de melding zorgvuldig is onderzocht en dat er 
passende verbetermaatregelen zijn genomen. 
Hiermee is het onderzoek van de inspectie 
beëindigd.

Bopz
De 3 kleinschalige woongroepen, met elk 7 
bewoners, hebben een Bopz-aanmerking.

Decubituspreventie
Het verhoogd risico op decubitus wordt 
vastgelegd in het zorgplan, om wonden te 
voorkomen. Tweemaal per jaar wordt deze 
risicosignalering uitgevoerd en gerapporteerd 
in het ECD. Bij ontstaan van decubitus kijkt  
er standaard een verpleegkundige mee; bij 
grotere wonden wordt de wondverpleeg- 
kundige ingeschakeld.

Preventiebeleid ziekenhuisopname
Het beleid voor de preventie van acute zieken-
huisopname wordt in elk MDO besproken. 
Afspraken over behandelingen binnen  
Bethanië worden vastgelegd, zodat vooraf  
al duidelijk is wanneer een bewoner in  
aanmerking komt voor ziekenhuisopname.  

Veiligheid

Medicijn-incidenten
Afdeling 2018 2017 Verschil
Somatiek 61 81 -20
KSW 33 34 -1
Thuiszorg 31 53 -22
Hospice 14 6 +8
Dagbesteding 0 0 0
Wicherumloo 120 89 +31
Totaal 259 263 -4

Valincidenten
Afdeling 2018 2017 Verschil
Somatiek 50 (waarvan 1  

geaccepteerd)
79 (waarvan 9  
geaccepteerd)

-29

KSW 36 59 -23
Thuiszorg 35 46 -11
Hospice 14 10 +4
Dagbesteding 5 1 +4
Wicherumloo 77 (waarvan 18 

geaccepteerd)
126 (waarvan 12 
geaccepteerd)

-49

Totaal 217 321 -104
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Afspraken met bewoners over reanimatie, 
bijvoorbeeld, worden in het ECD vastgelegd, 
halfjaarlijks geëvalueerd en zo nodig  
bijgesteld.

Meldingen
In het verslagjaar hebben we één melding 
gemaakt bij de IGJ van een (val)incident. 
Na onderzoek zijn de volledige rapportages 
positief afrond. De verbeterpunten die hieruit 
naar voren kwamen, zijn gedeeld met de 
teamleden. 

Prikpunt, Jaaroverzicht 2018
In het verslagjaar werd drie keer een melding
van een prikincident gedaan. Het betrof 
tweemaal een bloedsuikerlancet en eenmaal 
een subcutane naald. Er is actie ondernomen 
door onder andere bloedafname, een HBsAG 
sneltest en vaccinatie Hepatitis B.

Vergelijking met vorig jaar en met de 
branche:
Vanuit Stichting Bethanië is in 2017 een enkel 
accident gemeld, voor 2018 zijn dat er drie.

Conclusies en/of aanbevelingen:
  Het aantal meldingen blijft stabiel laag. 

Gezien het aantal medewerkers at risk kan 
dit duiden op ondermelding.

  Opvallend is het late tijdstip van melding 
na een accident.

  Bij de gemelde incidenten is het aantal 
gevaccineerde medewerkers erg laag.

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies 
wordt onderzocht hoeveel medewerkers niet 
gevaccineerd zijn en wat hiervan de onder- 
liggende redenen zijn. Als organisatie hechten 
wij aan een zo optimaal mogelijke hoeveel-
heid gevaccineerde medewerkers.

Binnen Bethanië wordt veel aandacht 
besteed aan het voorkomen van  
medicatie- en valincidenten.
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Lerend netwerk
Zowel op bestuurlijk als operationeel niveau 
participeert Bethanië in een lerend netwerk 
met Het Maanderzand (Ede), Moriahoeve 
(Woudenberg) en Vreedenhoff (Arnhem).  
De bestuurders hebben daarvoor een  
overeenkomst getekend, met als doel om van 
elkaar te leren en kennis en ontwikkelingen 
rondom kwaliteit met elkaar te delen. In 2018 
is het lerend netwerk op bestuurlijk niveau 
drie keer bijeen geweest en op operationeel 
niveau tweemaal. De deelnemende organisa-
ties hebben op operationeel niveau onderling 
feedback gegeven op het kwaliteitsplan voor 
2019 en het kwaliteitsverslag over 2017.

Kwaliteitssysteem
Bethanië gebruikt het Prezo-kwaliteitssys-
teem om de kwaliteit van zorg en diensten 
te borgen en te verbeteren. In dit verslagjaar 
werd op alle onderdelen van de organisatie, 
inclusief de hospicezorg en hulp bij het huis-
houden, een Gouden Keurmerk aan Bethanië 
toegekend.
De externe audits in Bethanië en Wicherum-
loo zijn gebaseerd op het nieuwe Kwaliteits- 
kader Verpleeghuiszorg. Een team van audito-
ren heeft gesprekken gevoerd met enerzijds 
de medewerkers, bewoners, mantelzorgers, 
vrijwilligers en anderzijds de Cliëntenraad, 
Raad van Toezicht en Ondernemingsraad. 

De auditoren hebben meegelopen met een 
aantal van onze medewerkers op de verschil-
lende afdelingen in Bethanië, Wicherumloo 
en de Gaarde in Ederveen. Naar aanleiding 
van deze audit, heeft het auditteam van 
Perspekt een positief advies uitgebracht om 
Stichting Bethanië opnieuw voor te dragen 
voor een Gouden Keurmerk, dit keer conform 
de Prezo 2017-prestaties voor verantwoorde 
zorg en verantwoord ondernemerschap, die 
gebaseerd zijn op het nieuwe Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg.

Volgens het auditteam was zichtbaar dat 
medewerkers van Bethanië hun bewoners 
kennen en luisteren naar hun wensen en 
behoeften. Het Kwaliteitskader Verpleeghuis-
zorg is goed geïmplementeerd waarbij onder 
andere kwaliteit en identiteit aantoonbaar 
zijn. De aandachtspunten van de externe audit 
zijn opgepakt en in behandeling genomen. 
Voorbeelden hiervan zijn het actualiseren van 
de statuten aangepast aan de Governance 
Code, maar ook de start van de implementatie 
van vernieuwde stuurinformatie.
Naast externe audits, worden in Bethanië door 
het interne auditteam ook audits uitgevoerd. 
In 2018 zijn een aantal interne audits uitge-
voerd met thema’s als persoonsgerichte zorg 
en welzijn en veiligheid. Na de zorgafdelingen 
zijn ook de afdelingen voeding en horeca 

bezocht. Rapportages worden structureel 
besproken in het kwaliteitsteam, bestaande 
uit het MT en de kwaliteitsfunctionaris en 
verbetermaatregelen zo nodig ingezet.

Op afdelingsniveau wordt per kwartaal een 
rapportage opgesteld over de geleverde zorg 
en diensten. Deze rapportages worden gebun-
deld aangeboden aan de Raad van Toezicht. 
Op basis van de bevindingen worden verbeter- 
en of borgingsmaatregelen ingezet. Hiertoe 
overleggen de managers structureel met de 
teamcoördinatoren.

Complimenten en klachten
Bethanië heeft een intern systeem waarin  
we complimenten en klachten registreren.  
Hierin wordt beschreven hoe de klachten en 
complimenten zijn verwerkt en, wanneer  
dit nodig was, welke acties of maatregelen  
zijn genomen. In 2018 werden 9 complimen-
ten en 1 klacht ontvangen.
Sinds 2013 is Bethanië aangesloten bij de  
Regionale Externe Klachtencommissie 
Arnhem om aan de eisen van de Wet Bopz te 
voldoen. Via de commissie zijn in het verslag-
jaar geen schriftelijke klachten ingediend. 
Bethanië heeft een cliëntvertrouwenspersoon. 
Van haar diensten wordt nauwelijks gebruik-
gemaakt, omdat Bethanië sterk stuurt op het 
tijdig bespreekbaar maken en oplossen van 

problemen. Gelukkig was het in alle voorko-
mende gevallen mogelijk om een passende 
oplossing te vinden. Er is een klachtenfunc-
tionaris in het kader van de nieuwe Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 
aangesteld. Hierin werken we samen met een 
andere zorginstelling in de regio Ede.

Intranet
Alle   medewerkers   van   Bethanië   zijn   
aangesloten   bij   het   intranet    van   Betha-
nië.   Het intranet wordt gebruikt om nieuws, 
ontwikkelingen en andere informatie met en 
tussen afdelingen te delen. Ook opleidingen 
en trainingen worden hierin gepresenteerd 
en medewerkers kunnen zich via het intranet 
daarvoor aanmelden.

Verbeterparagraaf
Binnen de organisatie wordt op afdelingsni-
veau per kwartaal een managementrapporta-
ge opgesteld. De basis voor deze rapportage 
zijn de doelen uit het kwaliteitsplan. De 
managementrapportages worden gebundeld 
aangeboden aan de Raad van Bestuur die deze 
bespreekt met de kwaliteitscommissie vanuit 
de Raad van Toezicht.Daarnaast bespreekt de 
Raad van Bestuur de rapportages met de ma-
nager zorg en de manager facilitaire dienst die 
op hun beurt terugkoppelen naar de coördi-
natoren van de afdelingen. De coördinatoren 

Leren en verbeteren van kwaliteit
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bespreken de plannen met hun medewerkers 
in het teamoverleg. Halfjaarlijks wordt de 
stand van zaken van alle doelen geëvalueerd 
binnen het managementteam.
Aan het einde van het jaar stelt de kwaliteits-
functionaris het kwaliteitsverslag op, op basis 
van het werkplan. Doelen die in het voorgaan-
de jaar niet behaald zijn en/of bijgesteld of 
verbeterd moeten worden, worden opnieuw 
meegenomen in het kwaliteitsplan voor het 
volgende jaar.

De verbeterpunten vanuit het kwaliteits-
plan 2018 die wel of deels behaald zijn:

1. Upgrade van het ECD (vanuit cliëntenraad-
pleging en IGZ-melding valincidenten) als 
doel voortzetten naar 2019: 

 Duidelijkheid over het ondertekenen van 
het zorgplan

 SMART rapporteren van doelen, ‘ik’ en ‘wij’ 
persoonsvorm

 SMART formuleren van gemaakte afspra-
ken, zodat voor cliënten/contactpersonen, 
medewerkers, artsen de informatie helder 
is en conform hetgeen is afgesproken.

2. Vragen rondom levenseinde (vanuit cliën-
tenraadpleging 2017) is behaald:

 Tijdens het MDO wordt op deze vragen 
dieper ingegaan. Mantelzorgbijeenkomst 
over dit onderwerp heeft plaatsgevonden. 
Aandacht hierover is besteed in ons huis-
blad Wegwijs.

 De geestelijk verzorger geeft pastorale 
zorg aan bewoners met betrekking tot 
deze vragen.

3. Rol van de cliëntenraad is onvoldoende 
bekend (vanuit cliëntenraadpleging 2017) 
is behaald: 

 De cliëntenraad profileert zich onder meer 
in ons huisblad Wegwijs en heeft contac-
turen ingesteld. De rol en contactgegevens 
van de cliëntenraad zijn zichtbaar in de or-
ganisatie (bijv. informatie in de liften). De 
cliëntenraad heeft een afspraak gemaakt 
om de locatie Wicherumloo in Wekerom te 
bezoeken.

4. Introductiebeleid voor nieuwe medewer-
kers (vanuit werkplan 2017) is behaald.

 In 2018 hebben drie introductiebijeen-
komsten voor nieuwe medewerkers plaats-
gevonden. Ook nieuw geïnstalleerde leden 
van de Raad van Toezicht zijn hiervoor 
uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkom-
sten worden medewerkers geïnformeerd 
over onze visie, typen zorgverlening en 
diensten, personeels- en opleidingsbeleid, 
arbo-zaken, het werken met het kwaliteits-
systeem Prezo en het kwaliteitshandboek. 
Ook de Ondernemingsraad stelt zich voor 
tijdens deze introductiebijeenkomsten. 
Het gebruik van hulpbronnen zoals het 
roostersysteem en digitaal platform 
Andere Handen Community worden nader 
toegelicht. 

5. Verbetering van de zinvolle dagbesteding 
van cliënten vanuit het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg (deels behaald). 

 Verdere ontwikkeling staat beschreven 
in de ontwikkelplannen. In 2018 zijn drie 
welzijnsmedewerkers aangesteld.

6. Privacy/AVG (deels behaald) 
 Vanwege de nieuwe Wet AVG is een groot 

aantal aanpassingen uitgevoerd met 
betrekking tot privacy en ICT.

Aanvullende verbetermaatregelen 
voor 2019:
7. Verbetering communicatie/overdracht  

bij inzet van vakantiekrachten en  
uitzendkrachten (na IGJ-melding).

8. Bewustwording van fouten medicatie bij 
medewerkers blijvend onder de aandacht 
brengen. MIC-meldingen beter inzichtelijk 
krijgen en fouten verminderen. Hoofddoel 
is dat cliënten de juiste medicatie op het 
juiste tijdstip krijgen.

9. Duidelijk beleid op infectiepreventie  
vanuit kwaliteitsindicatoren verpleeghuis-
zorg en interne audits. Bethanië heeft in 
2018 geïnventariseerd wat op het gebied 
van hygiëne en infectiepreventie geborgd 
is, maar ook wat de nodige aandacht 
behoeft.

Volgens het auditteam was zichtbaar 
dat medewerkers van Bethanië hun 
bewoners kennen en luisteren naar 
hun wensen en behoeften.
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Organogram Stichting Bethanië met 
ingang van 1 augustus 2018
Bethanië bood in 2018 zorg aan totaal 137 
cliënten, waarvan 94 ZZP- en VPT-cliënten met 
behandeling. Hieronder vallen drie groeps- 
woningen van zeven bewoners met een 
vorm van dementie. Deze woningen zijn qua 
deskundigheidsniveau van de medewerkers 
en diverse domotica dusdanig ingericht dat 
bescherming en veiligheid kunnen worden  
geboden in het kader van de Wet Bopz. Van 
de 57 appartementen in Bethanië zijn er 36 
bestemd voor cliënten die individueel wonen 
met een vooral fysieke zorgvraag, al dan  
niet aangevuld met individuele of groeps- 
begeleiding. Er zijn twee ruimten voor  
groepsbegeleiding: op de derde etage in  
De Oase en op de vijfde etage in De Herberg. 
In de huiskamers wordt persoonlijke  
begeleiding en dagstructuur geboden aan  
ongeveer 19 tot 25 cliënten met diverse  
vormen van somatische en cognitieve  
problematiek. Hiermee zitten de huiskamers 
maximaal vol.

Onze professionele medewerkers en vrijwilli-
gers maken de kwaliteit. Zij maken hét  
verschil voor onze bewoners en cliënten.  
Zij staan dicht bij de bewoners en kunnen 
daardoor het best adviseren over een passen-
de daginvulling voor de cliënt, op basis van  
de wens en behoefte van de cliënt. Daarom 
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hebben zij veel ruimte en verantwoordelijk-
heid gekregen om creatieve oplossingen aan 
te dragen en in overleg met de cliënt  
beslissingen te nemen. De medewerkers  
werken in kleine, overzichtelijke teams en 
worden ondersteund door een coördinator.  
De coördinator coacht de verschillende  
medewerkers in de teams om zoveel als  
mogelijk zelf verantwoordelijkheid te nemen. 
De coördinator is leidinggevende van een 
team. Zo is er een team thuiszorg, team soma-
tiek, team kleinschalig wonen, team hospice, 
team dagbesteding, team horeca, team 
huishouding en een thuiszorgteam Bethanië 
in Ede, Wicherumloo in Wekerom.
De coördinatoren leggen verantwoording af 
aan de managers. De managers vormen met 
de Raad van Bestuur het managementteam. 
De Raad van Toezicht ziet, conform de Gover-
nance Code voor de zorg, toe op de bestuurder 
en op het besturen van de organisatie. Mede-
zeggenschap vindt plaats door regelmatige 
formele en informele ontmoetingen met de 
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

Management
 Bethanië hanteert een Planning & Con-

trol-cyclus voor het structureel in kaart 
brengen van acties van alle bedrijfspro-
cessen. Deze cyclus wordt per kwartaal 
geëvalueerd en bijgewerkt.

 Het strategisch beleidsplan 2018-2020 
is vertaald naar het kwaliteitsplan 2019 
organisatie breed. Op grond hiervan zijn 

de afdelingsplannen tot stand gekomen. 
Middels kwartaalrapportages monitoren 
wij de voortgang hiervan.

 Binnen Bethanië kan 24/7 een beroep wor-
den gedaan op het verpleegkundig team. 
De behandelfuncties Specialist ouderen-
geneeskunde, psycholoog, ergotherapeut, 
fysiotherapeut en logopedist worden 
ingekocht bij een zorgaanbieder in de 
regio. Meer daarover leest u in hoofdstuk 7: 
Samenwerkingsrelaties.

VAR
De VAR (Verpleegkundigen Advies Raad) is 
in 2018 opgestart. De VAR bestaat uit  
verpleegkundigen en verzorgenden uit de  
hele organisatie die meedenken over zorg- 
inhoudelijk beleid. Zo heeft een delegatie van 
deze adviesraad zich aangesloten bij lande-
lijke initiatieven over vermindering van de 
regeldruk in de zorg. Daarnaast heeft de VAR 
meegedacht en geadviseerd over thema’s als 
onbegrepen gedrag en benodigde formatie in 
de zorg.

Raad van Bestuur
 De bestuurder van Bethanië loopt regel-

matig mee op de verschillende afdelingen, 
waardoor zij meer inzicht krijgt in het  
reilen en zeilen op de werkvloer.  
De ervaringen van de bestuurder over 
het meelopen zijn heel positief. Door het 
meelopen ontstaat er nog meer zicht op 
de dagelijkse gang van zaken en heeft de 

bestuurder ervaren hoe zwaar de zorg kan 
zijn. De bewoners en cliënten waarderen 
het zeer dat de bestuurder dicht bij hen 
staat; er is een open contact waardoor 
eventuele verbeteringen ook snel doorge-
voerd kunnen worden. De medewerkers 
vinden het fijn om over hun dagelijks werk 
te vertellen en hebben de waardering en 
erkenning voor hun inzet erg nodig.

 De Raad van Bestuur heeft ook in dit 
verslagjaar regelmatig contact met 
medewerkers. In individuele gesprekken, 
tijdens kwartaalbijeenkomsten en in de 
wandelgangen. Naast het meelopen heeft 
dit een mooi beeld opgeleverd van wie de 
dagelijkse zorg aan onze bewoners geven. 
Buiten de organisatie voert de Raad van 
Bestuur overleg met diverse stakehol-
ders, is zij lid van belangenverenigingen 
en bezoekt zij symposia en congressen 
in het belang van de organisatie. Door 
deel te nemen aan een intervisiegroep op 
bestuursniveau is de bestuurder in staat te 
reflecteren op eigen handelen en inzicht. 
De Raad van Bestuur laat zich graag in de 
organisatie zien (evenals de MT-leden) 
en heeft contact met bewoners. Door zo 
laagdrempelig aanwezig te zijn kunnen 
we eventuele risico’s op kwalitatief gebied 
tijdig signaleren. De lijnen zijn kort binnen 
de organisatie waardoor gewenste aan-
passingen (bijvoorbeeld op inzet formatie) 
vlot geregeld kunnen worden.

 De Ondernemingsraad en Cliëntenraad 

hebben de Raad van Bestuur ook in 2018 
regelmatig gevraagd en ongevraagd 
geadviseerd over het gevoerde beleid, de 
financiële resultaten, de begroting en het 
jaarwerkplan. De verstandhouding met 
beide organen is goed en de organen bie-
den meerwaarde voor een goede bestuur 
van de organisatie. Er is sprake van goede 
samenwerking en voldoende nabijheid en 
distantie tot de Raad van Bestuur om vrij-
uit te kunnen spreken en gezamenlijk tot 
goede besluiten te komen voor bewoners/
cliënten en medewerkers. Medewerkers 
zijn ons belangrijkste middel om meer-
waarde te bieden aan de bewoner en cliënt 
en deze goede zorg te laten ervaren. Het is 
dus van groot belang dat zowel bewoners/
cliënten als medewerkers tevreden zijn en 
dat hierin een balans wordt gevonden.

 De Raad van Bestuur hecht aan de inhoud 
van het kwaliteitskader. Deze inhoud komt 
overeen met de wijze waarop Bethanië de 
zorg graag wil vormgeven. Het kader helpt 
om de koers te bepalen en indicatoren te 
hebben waardoor de zorg geoptimaliseerd 
en getoetst kan worden. Dit positieve 
signaal draagt bij aan het uitwerken van 
het kwaliteitsplan. Uiteraard is het zoeken 
naar het juiste format en zal er door de 
jaren heen ook steeds meer een geoptima-
liseerd kwaliteitsplan en verslag ontstaan, 
maar het helpt de organisatie om bij de 
bedoeling van verpleegzorg 2018 aan te 
haken.
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 De Raad van Bestuur heeft bijgedragen 
aan het tot stand komen van het lerend 
netwerk. De ervaringen zijn heel positief.
Het is verfrissend om bij elkaar in de  
keuken te kijken en van elkaar te leren.  
Met de partijen die de behandelzorg 
binnen onze organisatie verzorgen zijn 
regelmatig overleggen waarin de geboden 
zorg geëvalueerd wordt.

Raad van Toezicht
 In 2018 heeft de Raad van Toezicht negen 

keer regulier vergaderd, inclusief het jaar-
lijks overleg met de Ondernemingsraad en 
de Cliëntenraad. Daarnaast waren er twee 
extra vergaderingen: één met als thema 
het vastgoed van de Stichting De Oldenhof 
en één in verband met het vertrek van de 
voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze 
vergaderingen werden alle bijgewoond 
door de Raad van Bestuur.

 De Raad van Bestuur legt ieder kwartaal 
verantwoording af aan de Raad van Toe-
zicht over het gevoerde beleid volgens een 
vast rapportagemodel. De rapportage gaf 
in het verslagjaar geen aanleiding om de 
begroting en het jaarplan aan te passen. 
Andere informatiebronnen voor de Raad 
van Toezicht zijn het meerjarenbeleids-
plan, het jaarwerkplan, de begroting, het 
jaardocument, het personeelsbeleid, de 
uitkomsten van de CQ-index, de externe 
auditrapporten van Prezo, de rapportages 
over risicomanagement en het jaarlijkse 
contact met de Cliëntenraad en met de 

Ondernemingsraad.
 Verder ontvangt de Raad van Toezicht 

regelmatig uitnodigingen voor diverse 
bijeenkomsten voor medewerkers, vrijwil-
ligers of bewoners waarbij men informeel 
de sfeer kan proeven. Regelmatig is daarbij 
een lid van de Raad van Toezicht aanwezig. 
Bij toerbeurt zijn leden van de Raad van 
Toezicht aanwezig bij de zondagse kerk-
dienst in de kapel en bij het koffiedrinken 
na afloop met de bewoners.

 Besluiten die de Raad van Bestuur heeft 
genomen en ter goedkeuring aan de Raad 
van Toezicht zijn voorgelegd, betreffen het 
jaardocument 2017 en de begroting voor 
2019. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur 
elke vergadering, voor zover van toepas-
sing, gerapporteerd over de zorgverlening 
in Bethanie en zorgcentrum Wicherumloo 
in Wekerom.

 In de zomer van het verslag 2018 zijn de 
statuten van Stichting Bethanië herzien: 
de nieuwe Governance Code maakte 
een aantal wijzigingen noodzakelijk. 
Het Governance Reglement, inclusief de 
profielschetsen van de leden van de Raad 
van Toezicht met de verdeling van functies 
en aandachtsgebieden, is in het verslagjaar 
opgesteld, geactualiseerd en vastgesteld.

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) behartigt de  
belangen van het personeel in de organisatie. 
De OR mag meepraten over bedrijfseconomi-
sche beslissingen van de Raad van Bestuur en 

het Managementteam. De OR is een medezeg-
genschapsorgaan binnen Stichting Bethanië. 
De leden van de OR zijn verkozen en afkomstig 
uit diverse (zorg)afdelingen van de organisatie.

Kerntaken Ondernemingsraad:
 Vertegenwoordigt personeel in overleg 

met bestuurder
 Bevordert dat de cao en de arbo-regelge-

ving nageleefd wordt
 Overlegt over het beleid van de organisatie 

en de personeelsbelangen

Praktijkvoorbeelden van de werkzaam-
heden van de OR:

 Jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht 
en Cliëntenraad

 Iedere 4 tot 6 weken overleg met de Raad 
van Bestuur

 Advies geven inzake aanpassing statuten 
van de Stichting

 Bespreken jaardocument en begroting
 Aandacht blijven vragen en gezamenlijk 

zoeken naar oplossing voor hoge werk-
druk/tekort aan personeel en krapte op de 
arbeidsmarkt

 Gesprekken en advies inzake aanstelling 
leden RvT en lid van het MT

 Instemming verlenen inzake nieuwe  
functies

 Advies en meedenken inzake roosterbeleid
 Arbo-gerelateerde onderwerpen zoals 

bedrijfsarts en arbo-commissie
 Instemming gedragscode
 Advies geven inzake rookbeleid

Cliëntenraad
In het eerste kwartaal heeft de cliëntenraad 
zich vooral bezig gehouden met de vraag 
hoe zij zich beter zouden kunnen profileren. 
Afgesproken is teksten te maken voor het blad 
Wegwijs, voor de website van Bethanië, voor 
het intranet en voor een tekst die in beide 
liften worden ophangen. Op dit moment is dit 
alles nagenoeg gerealiseerd.

Er zijn werkafspraken gemaakt voor de  
jaarvergadering van de raad in maart. Verder 
is er afgesproken dat de voorzitter van de raad 
medewerking zal verlenen aan het tevreden-
heidsonderzoek die de horeca wil houden 
onder diegene die eten in het restaurant. In de 
vergadering is er verder gesproken de manager 
facilitaire dienst en met de manager zorg.  
In het gesprek met de bestuurder is het  
Strategisch Beleidsplan en het Kwaliteitsplan 
2018 aan de orde geweest. Over het  
kwaliteitsplan zal de raad later een positief 
advies uitbrengen. In maart heeft de raad de 
jaarvergadering gehouden. In deze verga-
dering heeft de bestuurder een presentatie 
gehouden van het Strategisch beleidsplan. 
Tenslotte is er in deze vergadering afscheid 
genomen van een lid  
van de CR.
 
In het tweede kwartaal zijn er afspraken  
gemaakt over de werving en benoeming  
van een lid van de Raad van Toezicht. Voor 
deze benoeming mag de CR een bindende 
voordracht doen. Hiervoor is een procedure 
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opgesteld. In mei zijn de sollicitatiegesprek-
ken gevoerd en heeft de CR een bindende 
voordracht kunnen doen. Bij de evaluatie 
bleek dat iedereen tevreden was met de  
gevolgde procedure.

In de vergadering van mei is besloten de  
contactuurtjes met de achterban weer in  
te voeren. Verder is in deze vergadering  
gesproken over de Jaarrekening en het  
Jaarverslag 2017. Over beide documenten 
heeft de CR een positief advies uitgebracht.

De CR heeft in de vergadering van juni met de 
Raad van Bestuur gesproken over het Concept 
Kwaliteitsverslag en de privacydocumenten. 
Over beide stukken is door de CR een positief 
advies uitgebracht.

In september is meegedeeld dat de heer  
H. Westerink is benoemd als Manager Zorg en 
dat mevrouw M. Overduin is benoemd als lid 
van de Raad van Toezicht.
Op 4 september is het eerste contactuurtje 
geweest. Vanuit de zorgvragers zijn vragen 
voorgelegd. Deze zijn inmiddels voorgelegd 
aan de Raad van Bestuur en de Manager  
Facilitair. Verder waren er enkele technische 
vragen afkomstig van de bewoners van de  
appartementen.  
De bestuurder heeft voorgesteld de  
plannen voor Waardigheid en Trots ook voor 
2019 een vervolg te geven.
De cliëntenraad heeft in de vergadering  
van maandag 8 oktober de nota  
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“Plan extra middelen Waardigheid en 
Trots 2019“ besproken. Er ontstond een 
gesprek over de inzet van de welzijnscoach 
en de wenselijkheid van b.v. Muziek- en 
speltherapeut.

In de vergadering van november heeft 
de raad de contactuurtjes, gehouden op 
4 september en op 5 november, geëvalu-
eerd. Op basis van deze ervaringen heeft 
de raad besloten deze contactuurtjes ook 
in 2019 te organiseren. In de bespreking 
over de begroting 2019 gaven de  
bestuurder en de controller een toelich-
ting op de cijfers. De raad is van mening 
dat er sprake is van een gedegen en goed 
doordachte begroting. Er komt nog een 
nadere toelichting op de post onderhoud. 
De raad heeft intussen een positief advies 
uitgebracht.

Het belangrijkste onderwerp in december 
was het Kwaliteitsplan 2019. Dit plan is 
gebaseerd op het strategisch beleid 2018 
– 2019 en in lijn met het plan van 2018. 
Centraal thema in deze plannen is het 
verstrekken van warme persoonsgericht 
zorg. De raad heeft waardering voor de 
concrete en uitgebreide wijze waarop de 
jaardoelen op basis van een vijftal  
strategieën zijn omschreven. Ook zien de  
ontwikkelplannen, die gebaseerd zijn 
op de extra middelen die de overheid 
beschikbaar heeft gesteld, er goed uit.  

De raad is vooral blij met de voorgenomen 
formatie-uitbreiding, waarbij met name 
de basisformatie per afdeling aandacht 
krijgt. De raad hoopt dat het lukt om 
volgend jaar de gewenste uitbreiding van 
de formatie te realiseren.

Vrijwilligersraad
Op verzoek van de Raad van Bestuur werd 
in 2018 de Vrijwilligersraad opgericht tij-
dens een vergadering op 22 februari 2018. 
De samenwerkingsovereenkomst werd 
getekend en het huishoudelijk reglement 
werd vastgesteld. De VR vergaderde in 
2018 (na de oprichtingsvergadering) nog 
drie maal, te weten op 15 mei, 21 augustus 
en 16 oktober. Er werd contact gezocht 
met VR van andere zorginstellingen om 
een indruk te krijgen van wat een VR doet 
en kan. Daarnaast werd door een brief 
aan alle vrijwilligers en een artikel in de 
Wegwijs aan de vrijwilligers gemeld dat 
er binnen Bethanië een VR is, wie de leden 
van die raad zijn en wat de VR voor de 
vrijwilligers kan en wil betekenen. De vrij-
willigers werden uitgenodigd om de VR te 
informeren over zaken die spelen en die zij 
graag bij de Raad van bestuur onder  
de aandacht gebracht willen zien.  
Diezelfde informatie werd ook nog een 
keer (mondeling) verstrekt tijdens het 
vrijwilligersdiner.
In juni 2018 werd door het de Raad van  
Bestuur aan de VR advies gevraagd over  

het nieuw door te voeren Privacyregle-
ment, Privacy-statement, Procedure 
rondom uitoefening rechten betrokkenen. 
Onder voorbehoud van een aantal door de 
VR voorgestelde wijzigingen heeft de VR 
een positief advies uitgebracht.
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Personeelssamenstelling

Het kwaliteitskader over 2018 is bepaald over de personeelsgegevens van de volgende afdelingen:

  Locatie Bethanië te Ede: KSW, De Bosrand, VPT* en pastorale zorg
  Locatie Wicherumloo te Wekerom: Willinkhuizen en De Vijfsprong*
*) naar rato van het aandeel Wlz-omzet

Personeelsindicatoren Kwaliteitskader 2018

Aard van de aanstellingen

Kwalificatieniveaus zorgverlenders en vrijwilligers

Ziekteverzuim

In-, door- en uitstroom

Ratio personeelskosten/opbrengsten

Percentage fte per niveau (specificatie)
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Verzuim
Het verzuim excl. zwangerschap in 2018 
bedroeg 4.0% en dat is aanzienlijk lager dan 
de gehele branche. Ook is dit een daling ten 
opzichte van 2017 (toen 4,8%). Met vereende 
krachten van management, P&O en arbo-
dienst, is er een daling tot stand gekomen.  
Een aantal langdurig zieken is met succes  
gere-integreerd. Er is actief beleid gevoerd  
op het aanbieden van passend werk. Hiermee 
is de terugkeerperiode verkort. Voorts is  
aandacht besteed aan de nieuwe arbowet.  
De toegang tot de bedrijfsarts is vergemakke-
lijkt. Er is de mogelijkheid voor een spreekuur 
op eigen initiatief voor medewerkers.

Opleidingen en nascholing
Om te kunnen voorzien in de noodzakelijke 
ontwikkeling van de medewerkers, is een 
intensief opleidingsprogramma aangeboden. 
In 2018 zijn verschillende scholingen gegeven 
die verplicht waren voor zorgmedewerkers 
niveau 3, 4 en 5. Dit betrof de BIG-scholing, 
de transferscholing en de scholingen voor het 
zwachtelen. Met deze verplichte scholingen 
zijn de zorgmedewerkers bekwaam gebleven 
in het uitoefenen van voorbehouden en risico-
volle handelingen. Daarnaast zijn zij gestimu-
leerd om zorghulpmiddelen zoals (passieve) 
tilliften op een veilige manier in te zetten. Er 
werden e-learnings aan medewerkers aange-
boden van Gerke de Boer, ‘u woont nu hier’: dit 
is een scholing voor medewerkers van niveau 

2 t/m 5 met inhoudelijke uitleg over dementie 
en het wonen met dementie in een verpleeg-
huis. Medewerkers van niveau 3 t/m 5 zijn 
aangemeld bij V&VN en het kwaliteitsregister.

Daarnaast hebben de medewerkers met 
een BHV-diploma de herhalingscursus BHV 
gevolgd. Ook heeft een aantal medewerkers 
de basis-BHV scholing gevolgd.

Er zijn diverse scholingen aan de medewer-
kers aangeboden: er is een medicatiescholing 
gegeven door de apotheek, en scholing over 
mondzorg door de tandarts en mondhygië-
niste en scholing over incontinentiemateriaal. 
Teams hebben van en met elkaar geleerd door 
verschillende intervisiemomenten dit jaar.
Er werd gewerkt met de e-learnings van 
Noordhoff-Health. Hierin is bewust de keuze 
gemaakt om een breed pakket aan te bieden, 
dat gericht is op het deel zorg (bijv. ziektebeel-
den, communicatie, zorgplan en verpleegtech-
nische handelingen).
Ook hebben alle zorgmedewerkers de 
scholing Communiceren met mantelzorgers 
gevolgd, een interactieve scholing die gericht 
is op de praktijk. Binnen Bethanië worden 
verschillende stage- en werk-leerplekken 
aangeboden voor de opleidingen van niveau 
2 t/m 5. Dit draagt bij aan bewustwording van 
handelen en het delen van kennis. Het delen 
van kennis werd ook gedaan via het digitale 
platform Andere Handen Community (AHC). 

Daarnaast hebben alle werkbegeleiders een 
cursus gevolgd, zodat zij studenten nog beter 
kunnen begeleiden in hun ontwikkeling naar 
een professional.
Twee EVV-ers volgden de EVV-scholing bij 
Zorg & Werk Academy in Ede. De nadruk in 
deze scholing ligt op het EVV-er zijn nu en in 
de toekomst en de wijze van communiceren 
en borgen van informatie in het zorgdos-
sier. Daarnaast draagt de eindopdracht, die 
tijdens de opleiding wordt uitgevoerd, bij 
aan vernieuwing in de zorg en begeleiding 
binnen Bethanië. Twee medewerkers hebben 
de BBL-opleiding voor Helpende afgerond, 
zodat zij als zorgassistent meer bewust zijn 
van hun handelen en betere kwaliteit van zorg 
kunnen bieden. Per afdeling zijn verschillende 
medewerkers naar de bij- en nascholingen 
van Opella geweest, de kennis hierover wordt 
gedeeld in de teams.
Medewerkers van de catering hebben een 
e-learning over HACCP (de gevarenanalyse 
en kritische beheerspunten voor voedings-
middelen) gevolgd. Ook hebben vrijwilligers 
een scholing gevolgd over dementie, zodat zij 
deze informatie en handvatten mee kunnen 
nemen in hun vrijwilligerswerk. Een aantal 
medewerkers van de huishouding en horeca 
hebben aan hun vaardigheden gewerkt op de 
computer door het volgen van een aantal op 
maat gemaakte computerlessen.

 

Medewerkersmonitor
In het verslagjaar 2018 is gewerkt aan de 
verbeterpunten, die vanuit de MTO 2017 naar 
voren zijn gekomen. In 2019 zal opnieuw een 
MTO worden afgenomen.

Verantwoorde personeelssamenstelling
De personele bezetting voldoet aan de eisen 
voor verantwoorde zorg: de eindverantwoor-
ding van een dienst op de verpleegafdelingen 
wordt gedragen door een medewerker met 
minimaal niveau 3. Op de kleinschalige  
woningen worden de woonzorgbegeleiders 
dagelijks een aantal uren ondersteund door 
een woonzorgassistent. Door deze bezetting 
uit te breiden in uren streven wij er naar dat  
er tijd en ruimte is om activiteiten met de  
bewoners te ondernemen. Op de verpleegaf-
delingen somatiek zijn de openingstijden 
van de woonkamer voor bewoners met een 
dementie verruimd en tijdens de piekmomen-
ten qua zorg is de bezetting uitgebreid. 24/7 
is er een verpleegkundige in huis en de SO is 
eveneens 24/7 bereikbaar.
Om te komen tot een verantwoorde perso-
neelssamenstelling, heeft Bethanië in 2018 
deelgenomen aan de pilot verantwoorde 
personeelssamenstelling. Dit heeft met name 
nog meer bewustwording gegenereerd om 
de personeelssamenstelling te optimaliseren 
naar aanleiding van de behoefte van  
bewoners, familieleden en medewerkers.
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Als u ons gebouw binnenkomt, ontmoet u 
eerst onze gastvrije receptionistes. Bij de balie 
kan u terecht voor allerlei zaken zoals het  
lenen van een rolstoel met duwondersteuning, 
het reserveren van een duo-fiets, of 
gewoon om vragen te stellen.

Om onze bewoners een goed verblijf te bieden 
is goed onderhoud aan het gebouw en de 
daarbij behorende buitenruimten belangrijk. 
Bethanie heeft zowel het onderhoud voor 
de tuin als de installatietechniek volledig 
uitbesteed.

We gebruiken slimme sensoren om onze 
bewoners op kleinschalig wonen meer 
bewegingsruimte te geven. Men kan op basis 
van een afgestemd profiel de alarmeringen 
inregelen. Wanneer het niet noodzakelijk 
is wordt de verpleging niet gealarmeerd en 
kan de cliënt zijn gang gaan. Verder wordt op 
verschillende plaatsen in het pand gebruik 
gemaakt van plug-en-play-sensoren.
Alle tilhulpmiddelen zijn in onderhoud bij 
twee partijen. Hierdoor zijn de lijntjes naar  
de onderhoudende partij kort en kan er snel 
geschakeld worden bij storingen. Op de 
ict-omgeving van de leverancier kunnen we 
inloggen en onderhoudsrapporten inzien. 
Hiermee borgen we de veiligheid en het  
tijdstip van onderhoud.

Om te bepalen welke vorm van verificatie 
binnen onze organisatie het beste toepasbaar 
is bij brandmeldingen, hebben we samen met 
de brandweer een maatgevend scenario voor 
eventuele ontruiming opgesteld. Dit scenario 
geeft inzicht in het gevaarlijkste punt, zowel 
fysiek in het gebouw als in de tijd, welke  
interne organisatie vereist is om een 
adequate ontruiming mogelijk te maken  
(onder meer met behulp van het ontrui-
mingsplan en eventuele evaluaties van 
ontruimings-oefeningen) en wat de maximale 
verificatietijd (acceptatie- en verkenningstijd) 
is, gezien het scenario. Daarbij hebben we  
gebruikgemaakt van onze risico-inventarisa-
ties en -evaluatie, een beschrijving van  
de bouwkundige en installatietechnische 
voorzieningen alsook van de organisatie  
(ontruimingsplan). Samen hebben we  
vervolgens proefondervindelijk (met een grote 
brandoefening) vastgesteld of onze interne 
organisatie aantoonbaar binnen de bepaalde 
acceptatie- en verkenningstijd de automati-
sche melding kan verifiëren en een eventuele 
alarmering en ontruiming tijdig in kan zetten 
indien het een echte melding betreft. Fijn 
om te ervaren dat Bethanië en de brandweer 
samen de veiligheid kunnen borgen voor onze 
cliënten.
 
 

Ons restaurant is de plaats om elkaar te  
ontmoeten, te genieten van een kopje koffie  
of de warme maaltijd te gebruiken. In ons  
restaurant staan gastvrijheid en culinair  
genieten hoog in het vaandel. Van 9.00 tot 
17.30 uur is onze keuken geopend voor onze 
bewoners én voor mensen uit de wijk.  
Regelmatig organiseert Bethanië ‘Aan tafel’: 
onze koks bereiden dan een heerlijk  
driegangendiner waarbij iedereen, tegen  
betaling, kan aanschuiven. Wil men een  
feestje of diner geven? Ook dan staat ons  
horecateam ter de beschikking van de  
cliënten.

Bethanië beschikt over een winkeltje voor de 
dagelijkse boodschappen als brood, beleg, 
melk, koffie en fruit. Daarnaast verkopen we 
streekproducten in de winkel van Bethanië. 
Dit ervaren wij (maar vooral onze cliënten)  
als een mooie toevoeging.

Schoonmaken van appartementen
De gesprekken met bewoners en huishoude-
lijk medewerkers zijn van belang als het gaat 
over de wensen van het schoonmaken van 
de appartementen. De afspraken zijn vastge-
legd, zodat de kwaliteit van de schoonmaak 
geborgd is. 

 

Financiën en administratieve organisatie
In 2018 hebben we veel aandacht besteed aan 
het optimaliseren van cruciale processen. Zo 
willen we waarborgen dat we de zorg en alle 
andere processen goed kunnen volgen en zo 
nodig preventief actie kunnen ondernemen.
Dit verslagjaar is gestart om als eerste de  
bedrijfsprocessen van de financiële admini- 
stratie te herinrichten. Een financieel  
administrateur, een controller en een 
personeelsadviseur zijn aan de organisatie 
verbonden. Daarnaast zijn we gestart met de 
implementatie van een nieuw planningssys-
teem, salarissysteem en HRM-systeem. 
Hiermee willen we onze medewerkers opti-
maal faciliteren. In 2019 zullen we tijd nodig 
hebben om nieuwe aangeschafte systemen 
optimaal in te gaan zetten. In 2017 is gestart 
met de werving van een projectmedewerker, 
die 2018 is gestart. Deze projectmedewerker is 
aangesteld om de wet- en regelgeving waar-
onder de AVG en de borging hiervan binnen 
de organisatie te implementeren. Een functio-
naris voor gegevensbescherming is aangesteld 
en een heel aantal maatregelen op het gebied 
van de AVG zijn doorgevoerd. Voorbeelden 
van ondernomen acties zijn diverse beleids-
stukken die vernieuwd zijn, zoals:

 Protocol datalekken (en registratie van 
datalekken, een aantal keer minimaal 
gebeurd)

Gebruik van hulpbronnen
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 Privacy Reglement en Privacy statement
 Vernietigen plastic medicijnverpakkingen 

met persoonsgegevens
 Vernieuwde toestemmingsformulieren 

voor cliënten/bewoners

Professionele relaties en samenwer-
kingsovereenkomsten
Het werkgebied van Bethanië is de gemeente 
Ede, gelegen in het westelijk deel van de  
Veluwe en de zuidelijke Gelderse Vallei.  
Bethanië heeft een overeenkomst voor het 
leveren van Wlz- zorg afgesloten bij Menzis 
Zorgkantoor (regio Arnhem). Voor Wmo-zorg 
is een overeenkomst afgesloten met de  
gemeente Ede voor hulp bij huishouding en 
voor individuele begeleiding en groepsbe-
geleiding. Voor de Zvw is een overeenkomst 
gesloten met meerdere zorgverzekeraars, 
met zorgverzekeraar Menzis als preferente 
verzekeraar.
 
Graag willen we in de komende jaren onze 
plaats in de wijk steeds meer innemen. De 
zorg en diensten die wij in huis aanbieden, 
willen wij in de wijk gaan bieden, zoals 
(verpleeg)zorg thuis, palliatieve zorg thuis en 
maaltijden aan huis. Daarnaast wil Bethanië 
haar deuren openen voor bewoners uit de 
wijk, zodat ook zij zich welkom weten binnen 
Bethanië met alle faciliteiten die daarbij 
horen.

Samenwerkingsrelaties
Bethanië heeft ook in 2018 structureel  
gebruik gemaakt van de Specialist Ouderen-
geneeskunde, het maatschappelijk werk, de 
fysiotherapie, een psycholoog en overige  
medische disciplines van Opella en Nor-
schoten. Ook is een Bopz-arts, geneesheer 
directeur mw. E. van Zanten, betrokken bij de 
uitvoering van de Wet Bopz. Beide partijen 
ervaren meerwaarde voor de cliënten van 
Bethanië in deze samenwerking.
Ook de samenwerking met het huisartsen- 
echtpaar Hartvelt-Faber, dat een praktijk- 
ruimte huurt bij Bethanië, verloopt naar 
wens. Tevens participeren zij, naast huisarts 
Hendrikse, als preferente huisartsen voor 
cliënten van Stichting Bethanië of huurders 
van SDO. Een huisartsenpraktijk op ons terrein 
geeft gewenste reuring op het terrein door de 
spreekuren.
Bethanië opent een dag per week haar deuren 
voor laagdrempelige ontmoeting voor seni-
oren uit de wijk; Huiskamer Ede Oost. Onder 
begeleiding van een medewerker en een vrij-
williger kunnen senioren een dagdeel samen 
doorbrengen. Er is ruimte voor gesprekken 
en diverse andere activiteiten, al naar gelang 
behoeften van de deelnemers.
Fysiotherapie Braveboer en Bethanië hebben 
gezamenlijk ‘Bewegen in warm water’ voort-
gezet. Een groep ouderen is een keer per week 
begeleid bij het verantwoord bewegen in het 
water.
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SportService Ede biedt wekelijks ’Meer bewe-
gen voor ouderen’ aan binnen Bethanië. Hier 
wordt graag gebruik van gemaakt door onze 
bewoners.
De Manager Zorg van Bethanië participeerde 
in een werkgroep Dementie op Jonge leef-
tijd van de regionale ketenzorg dementie 
Gelderse Vallei. Daarnaast participeerde de 
coördinator opleidingen in de werkgroep 
Deskundigheidsbevordering van de genoem-
de ketenzorg. Bethanië is met haar Raad van 
Bestuur actief betrokken in de stuurgroep 
en zij heeft twee casemanagers dementie in 
dienst. Een management assistent participeer-
de in de Communicatiewerkgroep Ketenzorg 
Dementie Gelderse Vallei. Inhoudelijk kunnen 
de casemanagers veel in thuissituaties voor 
ouderen met een vorm van dementie beteke-
nen, zodat men langer zelfstandig kan blijven 
wonen.

De Raad van Bestuur is betrokken bij bestuur-
lijke overleggen met de gemeente Ede. De 
Manager Zorg was betrokken bij de werkgroep 
laagdrempelige dagbesteding en casema-
nagement dementie.
Met de Stichting Wicherumloo heeft het 
managementteam van Bethanië intensief 
verdergaand samengewerkt aan het inwonen 
van circa 36 senioren per november 2015 in 
Wicherumloo. Met de Nederlandse Patiënten-
vereniging (NPV) loopt al een samenwerking 
vanaf de start van het hospice in 2003. De NPV 
coördineert het vrijwilligerswerk voor wat 

betreft de inzet van vrijwilligers in het hospice, 
zeven dagen per week op drie dagdelen. 
Bethanië faciliteerde de scholing van de vrij-
willigers ten aanzien van palliatieve zorg.
Twee kapsters huren de kapsalon van Betha-
nië. Er wordt veel gebruik gemaakt van de 
diensten door bewoners, cliënten, huurders, 
vrijwilligers en medewerkers. De salon 
voorziet in een behoefte en is zeer regelmatig 
geopend.



Bethanië - 22Kwaliteitsplan 2019

In dit verslagjaar heeft Bethanië de cliënt- 
tevredenheid vooral gemeten tijdens de 
reguliere evaluatiegesprekken (bijvoorbeeld 
tijdens een MDO). De uitkomsten die  
relevant zijn worden structureel aan de orde 
gesteld tijdens de team overleggen waardoor 
verbeterpunten adequaat opgepakt kunnen 
worden. Met de uitkomsten van de evaluatie-
gesprekken, maar ook met de uitkomsten 
van Zorgkaart Nederland willen wij 
graag de kwaliteit van de zorg voor onze 
cliënten waar mogelijk verbeteren.

Zorgkaart Nederland
De waarderingssite Zorgkaart Nederland is 
een instrument voor het meten en monitoren 
van cliëntervaringen. Dit verslagjaar heeft 
Bethanië 36 waarderingen ontvangen, met 
een gemiddelde score van een 8.4. Wij zijn 
heel blij met deze mooie resultaten.

Website
De website van Bethanië en Wicherumloo is 
geactualiseerd. Met de site willen Bethanië en 
Wicherumloo een toegankelijk online podium 
creëren. Het is de plek waar mensen zich 
oriënteren op zorg en begeleiding. Voor de 
organisatie is de site een belangrijk en onder-
steunend kanaal voor personeelswerving.
Met korte teksten en veel beeldmateriaal wil 
Bethanië de site aantrekkelijk maar vooral 

gebruiksvriendelijk maken. Middels deze  
website wil Bethanië transparant zijn m.b.t. 
beleid en ontwikkelingen. Dit kwaliteitsver-
slag alsmede het kwaliteitsplan en meerjaren-
beleidsplan, worden op de website  
gepubliceerd.

Tot slot
In april 2019 heeft Bethanië twee inspecteurs 
van de IGJ ontvangen.
De inspectie toetst of de zorgaanbieder de 
zorg geeft zoals is voorgeschreven in wetten, 
professionele standaarden, veldnormen en 
in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. Zij 
beoordeelt daarnaast de samenhang tussen 
de informatie uit het gesprek met de Raad van 
Bestuur en de Raad van Toezicht en de bevin-
dingen uit het locatiebezoek.
De inspectie constateert dat de geboden zorg 
bij Bethanië (grotendeels) voldoet aan de 
getoetste normen. Alle tien getoetste normen 
voldoen (grotendeels). De inspectie heeft op 
dit moment vertrouwen in de wijze waarop 
Bethanië stuurt op de kwaliteit en veiligheid 
van zorg. De inspectie concludeert dat er geen 
vervolgtoezicht nodig is.

Op de norm waar we grotendeels aan voldoen 
zetten we verbeteracties in zodat we ook aan 
deze norm volledig gaan voldoen. 
Voorbeelden daarvan zijn: 

 de overwegingen voor de inzet van VBM 
en de cyclische evaluaties voor de inspectie 
zijn niet altijd navolgbaar in de getoetste 
cliëntdossiers. Op de afdeling somatiek 
ziet de inspectie dat er wel navolgbare 
overwegingen aanwezig zijn. Op de afde-
ling PG ziet de inspectie dat echter niet 
terug in de dossiers. Dit is een verbeter-
punt voor de afdeling PG. 

 de inspectie heeft geconstateerd dat zorg-
verleners de notulen van het MDO beperkt 
uitwerken. Zo staat er in de notulen die de 
inspectie inziet: ‘zorgplan, werkplan, medi-
catie, medisch-ethisch beleid en middelen 
en maatregelen zijn besproken’. Wat er 
besproken is, staat er niet. Een zorgverle-
ner geeft aan dat zij met elkaar hebben 
afgesproken dat dit betekent dat er geen 
bijzonderheden zijn. Ook ontbreekt in een 
cliëntdossier de verslaglegging van het 
meest recente MDO. Dit is een verbeter-
punt wat met name voor de afdeling PG 
opgepakt zal worden. 

 De inspectie hoort ook dat zorgverleners 
van de PG afdeling niet gewend zijn om 
de SO, huisarts, psycholoog en/of casema-
nager tijdig te betrekken. Zij geven aan 
dat zij behandelaren betrekken bij de zorg 
als zij echt geen andere oplossing meer 
weten. De inspectie leest dat ook terug in 
de cliëntdossiers. Het tijdig betrekken van 

de genoemde disciplines is een belangrijk 
verbeterpunt voor de komende periode. 

 Voor de inspectie is niet altijd voldoende 
navolgbaar of alle genomen verbeter-
maatregelen mbt de MIC daadwerkelijk 
voortkomen uit een brede analyse van de 
oorzaak van de MIC-meldingen. 

 Daarnaast ziet de inspectie dat een aantal 
uitwerkingen van interne audits minder 
concreet zijn. In die gevallen ontbreken 
concrete verbeteracties. Ook blijkt uit de 
notulen van interne teamoverleggen dat 
Bethanië in wisselende mate werkt met 
een terugkerend patroon van planning, 
uitvoering, controle en bijstelling van 
werkzaamheden (PDCA-cyclus). Het ene 
(commissie)team belegt actiepunten bij 
specifieke medewerkers en noteert een 
deadline. Ook evalueren deze zorgver-
leners tijdens een volgend overleg de 
notulen van de vorige keer. De andere 
teams doen dit niet of in mindere mate. 
Het benoemen van en rapporteren op 
verbetermaatregelen op de daarvoor 
afgesproken plaatsen behoeft de aandacht 
en is een verbeterpunt. 

Wij zijn trots op de overwegend positieve 
bevindingen en gaan vol vertrouwen en goede 
moed verder!

Gebruik van informatie



Bethanië ondersteunt kwetsbare 
ouderen, kostbaar in Gods ogen, 
zoals een lelie in het veld.  
Gebaseerd op de Bijbeltekst uit 
Mattheüs 6: 28 en 29: ‘Kijk naar de 
lelies in het veld, hoe ze groeien; 
ze werken niet en spinnen niet; en 
Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn 
heerlijkheid niet gekleed ging als 
één van deze’.


