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Voorwoord 
 
Voor u ligt het kwaliteitsverslag over het verslagjaar 2021 van Stichting Brentano Amstelveen. 
Toch heeft 2021 voor onze collega’s en cliënten nog in het teken van de gevolgen van de Covid 
pandemie gestaan. Daarnaast voelen wij meer en meer de gevolgen van de krapte op de 
arbeidsmarkt die van invloed is op de kwaliteit van zorg.  
 
In dit kwaliteitsverslag kijken we terug op het achterliggende jaar. De uitvoering van onze 
kwaliteitsplannen die wij in 2020 voor ogen hadden hebben wij in 2021 kunnen realiseren. In dit 
verslag staat de manier waarop onze organisatie in 2021 op lerende wijze heeft zorggedragen voor 
goede kwaliteit van zorg beschreven. Het kwaliteitsverslag is gebaseerd op het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg. Een belangrijk uitgangspunt in het kwaliteitskader is, naast de focus op het samen 
leren, het centraal stellen van de bewoner.  
 
De individuele wensen, behoeften en het levensgeluk van de bewoner vanuit zijn eigen geschiedenis 
vormen bij Brentano het uitgangspunt van het zorgproces en vormen ook de leidraad voor het 
handelen van onze zorgprofessionals. Wij vinden dat onze bewoners ieder op hun eigen wijze 
moeten kunnen doorgaan met het leven zoals zij dat gewend waren, ook als zij heel kwetsbaar 
worden en bij ons beschermd wonen of zorg thuis nodig hebben. Samen met familie en andere 
naasten dragen wij zorg voor goede kwaliteit van leven. Onze medewerkers zijn daarom dagelijks 
met bewoners en hun familie in gesprek over hoe de ondersteuning zo vorm te geven, dat het leven 
de betekenis houdt die de bewoner en zijn familie daaraan willen geven. Wij laten ruimte aan 
eigenheid en diversiteit. 
 
Brentano beweegt ook mee met wat er gevraagd wordt door alle interne en externe ontwikkelingen 
en houdt hierbij haar eigen visie en (strategische) doelen scherp voor ogen. Er is weer meer focus 
aangebracht in wat gedaan wordt, de basis op orde en redeneren vanuit de bewoners. Op deze wijze 
werken wij ook toe naar meer eigen regie voor onze bewoners en tevens meer professionele 
handelingsruimte voor onze medewerkers. 
 
In dit kwaliteitsverslag leggen wij onze verantwoording over onze plannen en zorgprocessen per 
locatie af, waarbij wij telkens per project en segment beschrijven hoe onze plannen tot uitwerking 
zijn gekomen. 
 
Angelique Schuitemaker 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
1 juni 2022 

  



Pagina | 4  
Kwaliteitsverslag 2021 verpleeghuiszorg  

Stichting Brentano Amstelveen 

 

1. Profiel zorgorganisatie 
Met ruim 600 medewerkers en circa 300 vrijwilligers bieden wij dagelijks verzorging, verpleging, 
diensten en services aan zo’n 700 cliënten. Dit doen we bij mensen thuis en bij cliënten die ‘beschut’ 
wonen in een van onze woonzorgcentra binnen Gemeente Amstelveen. Wij hechten aan de 
menselijke maat en werken daarom met voldoende mensen in kleine teams. 
 
Brentano is ruim 40 jaar actief in Amstelveen, maar onze ervaring in de zorg aan senioren gaat terug 
tot 1825. In dat jaar opende het eerste Oudemannenhuis van Stichting Brentano’s Steun des 
Ouderdoms de deuren aan de Amsterdamse Herengracht. 

 

1.1 Zorgvisie en kernwaarden 

Brentano biedt zorg- en dienstverlening vanuit de visie: 'Leef je eigen Leven!’. 

Elk mens heeft de regie over zijn dagelijks leven in eigen hand, ongeacht beperkingen.  
Dit houdt mensen betrokken en vitaal. Wij ontwikkelen onze organisatie van een instelling waar je 
kunt verblijven, naar wonen op een wijze die bij je past. In deze omgeving wordt ook de functie 
Behandeling gerealiseerd. Wij denken niet langer vanuit ziekte en aandoening, maar vanuit kwaliteit 
van leven en ondersteunen de bewoners om met hun beperkingen het leven zoals men gewend was, 
zoveel mogelijk voort te zetten.  
 
‘Zo gewoon mogelijk wonen en leven’. Dit betekent: in kleine groepen de dag doorbrengen waarbij 
ruimte is voor ontmoeting, familiecontact in een veilige woonomgeving. De zorg wordt afgestemd op 
de wens van de bewoner in een cultuur waar uitgegaan wordt van mogelijkheden en ondersteund 
wordt bij beperkingen. Woonomgeving en welzijn zijn hierbij belangrijke pijlers, aangevuld met zorg 
voor de gezondheid. Elke locatie van Brentano kent haar ‘couleur locale’ maar werkt vanuit hetzelfde 
vertrekpunt en binnen de gestelde kaders.  
 
Brentano biedt (thuis)zorgorganisatie integrale zorg. Met deze integrale benadering is Brentano in de 
gelegenheid om de verbinding tussen verschillende zorgketens te vormen. Er is een goede binding in 
de wijken van Amstelveen en sprake van een goede samenwerking met huisartsen, ziekenhuis en 
andere hulpverleners in de eerste lijn. Dit willen we ook graag zo houden en is essentieel om de 
kwaliteit van zorg die we nastreven te borgen. 
 
De door ons gehanteerde kernwaarden waar wij onszelf voortdurend op toetsen zijn:  

• Zorgvuldig 

• Aangenaam 

• Betrouwbaar   
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1.2 Locaties Stichting Brentano Amstelveen 
 
 

 

 

 
’t Huis aan de Poel 
Populierenlaan 21 
1185 SE Amstelveen 
Vestigingsnummer KvK 000022239960 
Capaciteit: 124 plaatsen intramuraal 
 
Type zorgverlening:  
Kleinschalig wonen voor 54 bewoners met dementie (ZZP 4, 5 of 7) met en zonder de functie 
behandeling en 70 bewoners met een somatische zorgvraag (ZZP 3, 4 of 6), eveneens met en zonder 
de functie behandeling.  
 
Op deze locatie bevinden zich tevens 10 appartementen bestemd voor cliënten Eerstelijns verblijf 
(Zvw) en/of Kortdurend verblijf (Wmo) en 10 huurappartementen (scheiden van wonen en zorg). 
 
Deze locatie ligt nabij natuurgebied de Poel en het oude centrum van Amstelveen. ’t Huis aan de Poel 
is gericht op kleinschalig wonen voor mensen met dementie, geeft intensieve zorg aan mensen met 
een somatische zorgvraag en biedt Kortdurend Verblijf voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen 
wonen. De locatie vervult daarnaast een grote rol in de wijk. 
’t Huis aan de Poel beschikt over een groot restaurant, een pedicure en kapper, een ruim terras en 
diverse ruimtes voor activiteiten. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Klaasje Zevenster 
Klaasje Zevensterstraat 103 
1183 NK Amstelveen 
Vestigingsnummer KvK: 000022239952 
Capaciteit: 52 plaatsen intramuraal 
 
Type zorgverlening:  
Kleinschalig wonen voor 52 bewoners met dementie ZZP 5 of 7, met en zonder de functie 
behandeling. Op peildatum 1 oktober 2021 woonde 1 bewoner met ZZP 6  
 
Deze locatie biedt zorg en verpleging aan mensen met dementie in de vorm van kleinschalig wonen. 
Er zijn zes huiskamers, waar veel bewoners overdag eten en drinken, activiteiten doen en ook rust 
krijgen. 4 huiskamers grenzen aan een grote belevingstuin. 
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Nieuw Vredeveld 
Rembrandtweg 428 
1181 HD Amstelveen 
Vestigingsnummer KvK 000022239987 
Capaciteit: 75 plaatsen intramuraal  
 
Type zorgverlening:  
Kleinschalig wonen voor 75 bewoners met dementie, ZZP 4, 5 of 7, met en zonder de functie 
behandeling. Op peildatum 1 oktober 2021 woonden op deze locatie nog 4 bewoners met een 
somatische zorgvraag (ZZP 6).  
 
Nieuw Vredeveld is vooral gericht op kleinschalig wonen voor mensen met dementie en vervult 
daarnaast een grote rol in de wijk. De locatie beschikt over een nieuw en gezellig restaurant met een 
eigen keuken, een pedicure en kapper, een mooie belevingstuin met dierenparkje en ruim terras en 
biedt dagelijks activiteiten voor wijkbewoners. De locatie is in de buurt van het Stadshart en andere 
winkelcentra en ligt in het lommerrijke Elsrijk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Belmonte 
Laan van de Helende Meesters 472 
1186 DJ Amstelveen 
Vestigingsnummer KvK 000022239995  
Capaciteit: 30 plaatsen intramuraal 
 
Type zorgverlening:  
30 bewoners met een somatische zorgvraag ZZP 3, 4 of 6, met en zonder behandeling.  
Op deze locatie bevinden zich tevens 4 appartementen bestemd voor cliënten Eerstelijnsverblijf 
(Zvw) en/of kortdurend verblijf (Wmo)  
 
Deze locatie is van alle moderne gemakken voorzien en biedt zorg aan mensen met een somatische 
zorgvraag. Alle appartementen hebben een aparte slaapkamer. 
Belmonte beschikt over een gezellig restaurant, een ruim en zonnig terras en biedt dagelijks diverse 
activiteiten, ook voor wijkbewoners. De locatie is in de buurt van winkelcentrum Groenhof en 
ziekenhuis Amstelland. 
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1.3 Doelgroepen, aantal bewoners per ZZP (met en zonder behandeling) en 
leeftijdsverdeling 
 
(peildatum 1 oktober 2021)  

Locatie ’t Huis aan de Poel  

Doelgroepen < 70 70-80 80-90 90-100 >100 Totaal 

ZZP 3 0 0 1 4 0 5 

ZZP 4  0 1 4 7 0 12 

ZZP 4 (BH) 0 0 0 2 0 2 

ZZP 5 0 2 10 8 0 20 

ZZP 5(BH) 0 0 11 17 0 28 

ZZP 6 2 2 12 11 0 27 

ZZP 6 (BH) 1 7 7 8 0 23 

ZZP 7 (BH) 0 0 0 0 1 1 

 

Locatie Klaasje Zevenster 

Doelgroepen < 70 70-80 80-90 90-100 >100 Totaal 

ZZP 5 0 0 7 6 0 13 

ZZP 5(BH) 2 3 15 14 0 34 

ZZP 6 (BH) 0 0 1 0 0 1 

ZZP 7 (BH) 0 1 3 0 0 4 

 

Locatie Nieuw Vredeveld  

Doelgroepen < 70 70-80 80-90 90-100 >100 Totaal 

ZZP 4  0 0 3 1 0 4 

ZZP 5 0 2 9 2 0 13 

ZZP 5(BH) 0 6 31 15 0 52 

ZZP 6 0 2 1 0 0 3 

ZZP 6(BH) 0 1 0 0 0 1 

ZZP 7 0 2 0 0 0 2 

 

Locatie Belmonte  

Doelgroepen < 70 70-80 80-90 90-100 >100 Totaal 

ZZP 3 0 0 0 0 1 1 

ZZP 4  0 0 2 4 1 7 

ZZP 5 0 0 1 0 0 1 

ZZP 6  0 0 11 10 0 21 
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Tarieven en omzet verslagjaar 2021 

Doelgroepen Tarief excl. NHC/NIC 97% Omzet excl. NHC/NIC 97% 

ZZP 1  €                    73,17   €                         -  

ZZP 2  €                   100,73   €                         -  

ZZP 3  €                   130,47   €                   273.335  

ZZP 4  €                   107,26   €                 1.052.435  

ZZP 4 BH  €                   131,02   €                    89.880  

ZZP 5  €                   209,68   €                 3.897.532  

ZZP 5 BH  €                   231,73   €                 9.557.472  

ZZP 6  €                   190,97   €                 2.937.501  

ZZP 6 BH  €                   213,48   €                 1.671.548  

ZZP 7  €                   252,24   €                         -  

ZZP 7 BH  €                   286,78   €                   682.536  

ZZP 8  €                   335,59   €                         -  

ZZP 8 BH  €                   359,91   €                         -  

ZZP 2lg excl.db  €                   125,79   €                         -  

ZZP 6lg excl.bh excl.db  €                        -    €                         -  

ZZP 6lg incl.bh excl.db  €                   257,58   €                    94.017  

Verblijfscomponent niet-
geïndiceerde partner vv  €                    23,00   €                    10.649  

Logeren vv  €                   220,20   €                         -  

 
 
Cliënten VV&T totaal (Wlz) 

Aantal cliënten Wlz in verslagjaar  2021 2020 

Aantal cliënten o.b.v. een ZZP/zorgprofiel  367 399 

Aantal cliënten o.b.v. Volledig Pakket Thuis (VPT) 0 0 

Aantal cliënten o.b.v. een Modulair Pakket Thuis  254 188 

 
 
Capaciteit 

Aantal bedden beschikbaar voor verblijfszorg op 31 december verslagjaar  2021 2020 

Waarvan bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor Wlz-zorg met verblijf 280 280 
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1.4 Besturingsfilosofie  
De bewoners, familie, vrijwilligers en zorgverleners vormen het hart van onze organisatie.  
Zij bepalen samen de kwaliteit van zorg.  
 
Dus moet de organisatiestructuur overzichtelijk en simpel zijn. 
Wat wij willen is dat medewerkers zich prettig en gewaardeerd voelen in onze organisatie, dat 
professionaliteit op de voorgrond staat. Daar hoort het zelf kunnen/mogen organiseren van je werk 
bij. In onze besturingsfilosofie staat de ontwikkeling naar zelforganisatie dan ook centraal.  
Het gaat hierbij om vakmanschap, eigenaarschap en kleinschalig organiseren.  
 
 
Stafafdelingen en ondersteunende diensten zijn niet leidend, maar de  
directe zorg en ondersteuning aan bewoners en de focus op hun  
eigen regie en welbevinden en veranderende zorgvraag.  
En dát bepaalt hoe de organisatie en de werkprocessen worden  
ingericht. Het betekent een kanteling in denken en organiseren. 
 
Professionaliteit van professionals staat en valt met het je eigen  
maken van de begrippen bevoegd en bekwaam en:  
verantwoording nemen voor je professioneel handelen. 
 
Het nemen van je verantwoordelijkheid geldt voor de zorg, maar ook  
voor ondersteunende diensten, management en bestuur. 

 

 

 

 

 

Zelforganiseren wil niet zeggen dat iedereen alles zelf 
moet doen, nee, het betekent dat je per team kijkt 
wat slim is en hoe je samen, in samenspraak met 
bewoners en familie/mantelzorgers, de kwaliteit 
levert die je met elkaar afspreekt.  

Concreet gaat het bij sturen op verantwoordelijkheid juist om de balans tussen ‘sturing’ en 
‘zelforganisatie’. Sturen op verantwoordelijkheid vraagt een bepaalde stijl van leidinggeven (minder 
sturend, meer coachend, faciliterend en ondernemend).  

  

 

 

 
Bevoegd.. 

Bekwaam… 

Verantwoording nemen.. 

 

 
Visie Brentano 

 
‘Een ander kan  

nooit voor jou  

bepalen hoe je je  

eigen leven leidt. 

Daar ga je toch echt  

Alleen zelf over. 

Wie de regie  

over zijn leven  

in eigen handen  

houdt, blijft zich  

nuttig voelen. 

Het geeft ook  

zelfvertrouwen. 

Het gevoel dat  

je ertoe doet. 

Dat houdt  

mensen vitaal  

en beweeglijk’.  
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Samengevat 
Ruimte geven aan medewerkers en herverdelen van eigenaarschap vraagt om durven delegeren en 
loslaten. Maar ook: duidelijk zijn over de resultaten die bereikt moeten worden, het stellen van 
kaders en het monitoren van output. 
 

 
Sturing Zelforganisatie 
• Duidelijke visie 
• Kaders aangeven 
• Voortgang en resultaten monitoren 
• Aandacht voor wat er in de uitvoering speelt 

• Ruimte voor initiatieven 
• Eigen verantwoordelijkheid oppakken 
• Zicht op de eigen resultaten 
• Klant- en resultaatgericht 

Alle zorgteams zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en het welzijn van haar 
bewoners. De teams worden hierbij ondersteund door teamcoaches.  
Brentano beschikt over vier coaches die elk een aantal intramurale en wijkteams onder haar hoede 
heeft. De coaches hebben verschillende achtergronden en ervaringen zodat zij een aanvullend team 
vormen.  
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2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling  
 

 
 

 
Grafiek 1. Percentages som van ingezette fte’s per kwalificatieniveau van personeelsleden met een arbeidsovereenkomst 
over de periode 01-01-2019 t/m 31-12-2019.  
 
 
2.1 Gemiddeld aantal ingezette zorgverleners 2021 (met arbeidsovereenkomst) en 
vrijwilligers  
 

Kwalificatieniveaus  Percentage  fte 

Niveau 1 zorg en welzijn 3,33% 9,14 

Niveau 2 zorg en welzijn 16,72% 45,89 

Niveau 3 zorg en welzijn 34,73% 95,33 

Niveau 4 zorg en welzijn 18,20% 49,97 

Niveau 5 zorg en welzijn 2,06% 5,67 

Niveau 6 zorg en welzijn 0,00% 0,00 

Behandelaren/(para)medici 4,33% 11,89 

Leerlingen  20,61% 56,58 

 

2.2 Medewerkerstevredenheidsonderzoek  

Brentano heeft in 2021 geen medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. In samenwerking met 
de ondernemingsraad zal dit in 2022 worden uitgevoerd. 

 

2.3 Introductie nieuwe medewerkers 

De introductiebijeenkomst is als maandelijkse lunchbijeenkomst in 2021 weer van start gegaan, 
waarin in gesprek wordt gegaan met de Raad van Bestuur en MT leden. Daarnaast wordt er 

6,3

24

37,9

12,7

2,1
0,6

2,4
16,1

Kwalificatieniveaus

N1 N2 N3 N4 N5 N6 BH LL
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algemene informatie, informatie m.b.t. P&O, Arbo, ondernemingsraad, VVAR en 
bedrijfsmaatschappelijk werk gegeven. De introductiebijeenkomsten werden in 2021 als positief 
ervaren.  

 
2.4 Kwartaalbijeenkomsten medewerkers en vrijwilligers 
In 2021 zijn op elke locatie kwartaalbijeenkomsten georganiseerd. Medewerkers en vrijwilligers 
werden tijdens deze bijeenkomsten door de Raad van Bestuur op de hoogte gebracht van de actuele 
ontwikkelingen en konden tegelijkertijd in gesprek gaan met de Raad van Bestuur. Hiervan is elke 
keer een Nieuwsbrief uitgebracht die aan alle medewerkers en vrijwilligers digitaal werd verzonden. 
 

2.5 Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuimpercentage 2021 (excl. zwangerschap) bedroeg 7,9 %. 
Het ziekteverzuimpercentage in de VVT is over heel 2021 8,46 %.  
 
 

2.6 Vacatures  
Ook Brentano ervaart de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt voor verzorgend personeel. Vooral 
verzorgende en mbo-verpleegkundigen zijn schaars. Middels een speciaal opleidingstraject is in 
maart 2020 een nieuwe groep VIG zij- instromers gestart. In september 2020 is een nieuwe groep 
verkort traject opleiding verpleegkunde gestart. De leergang met deze groepen is in 2021 voortgezet. 
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3. Kwaliteit en veiligheid  
Brentano is gericht op continue verbetering van de kwaliteit van zorg -en dienstverlening. Hierbij 
wordt onder andere gebruik gemaakt van het keurmerk kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015. 
 
Brentano heeft op 18 en 19 oktober 2021 een herbeoordeling gehad van haar intern 
kwaliteitsmanagementsysteem betreffende de wijkverpleging. Het controlebezoek is met positief 
resultaat afgerond. De leadauditor heeft zijn indrukken in zijn rapportage als volgt geformuleerd:  
 

Nr. Unit/afdeling/locatie Positieve bevindingen 

1 Directie Zelforganisatie: ieder team groeit in een eigen tempo naar een 
grotere teamvolwassenheid. Organische groei waarin verschillen 
mogen. 

2 Directie Ontwikkeling van een dasboard voor de teams. 

3 Kwaliteit en Veiligheid Kwaliteitshandboek is er voor de medewerkers, ondersteunend 
naar de team als het gaat om kwaliteit van zorg. 

4 Casemanagement Bewust van het belang van het opbouwen van een 
vertrouwensband.  
Het betrekken (en waar nodig begeleiden) van de mantelzorgers. 

5 Externe leveranciers In gesprek met leveranciers, gezamenlijk kijken wat Brentano en 
de leverancier kunnen doen om de samenwerking te verbeteren. 

6 Personeelszaken De aandacht voor het opleiden van zij-instromers en het bieden 
van extra ondersteuning in het werkveld.  

7 Specialistisch 
verpleegkundige 
(wondzorg consulent) 

De liefde voor het vak, de reputatie bij de huisartsen en bij collega-
zorgaanbieders. De ruimte die de consulent wondzorg heeft om 
deze partijen met haar expertise te ondersteunen. De 
samenwerking als team in de verzorging en behandeling. 

8 Wijkverpleging Jaarplanontwikkeling wordt nu weer opgepakt, samen met de 
teams. Daarbij aansluitend op de behoeftes van het team. 

Dat geldt algemeen, maar ook bijvoorbeeld in de samenvoeging 
van de twee teams uit Vredeveld en Zonnestein. Oog voor zelfregie 
van cliënten, teams en medewerkers. Wijkverpleging is zich 
bewust van de eigen rol in het team. 

9 Team Dagbesteding Dagbesteding met duidelijke begeleidingsdoelen. Zien de cliënt die 
in zorg is op een eigen manier en brengen die eigen zienswijze in, 
in overleg en rapportages. Team is capabel voor de dagactiviteiten 
en de verzorgingsbehoefte tijdens de dagbesteding 

10 Wijkteams Steeds op zoek naar een goede afstemming met de huisarts. 
Dwingen op basis van professionaliteit de positie van een 
gelijkwaardige gesprekspartner af. 

11 Kortdurend verblijf Mooie aanvulling in het dienstenpakket. Planmatig toewerken naar 
de realisatie van doelen. Vraagt een alertheid op de inzet van ELV 
op eigenlijke gronden. 
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De auditor heeft geen afwijkingen geconstateerd. Wel heeft hij, naast een aantal positieve 
bevindingen, een aantal mogelijkheden tot verbeteringen in het auditrapport vermeld. Hierop zullen 
verbeteracties worden ondernomen. De geldigheid van het certificaat is gecontinueerd.  

ZorgkaartNederland  

In 2021 heeft Brentano gebruik gemaakt van bel/interview teams voor ZorgkaartNederland. De 
uitvraag is na een steekproeftrekking uitgevoerd door onafhankelijk meetbureau Facit op basis van 
de door ZorgkaartNederland vastgestelde vragenset. 
De doelgroep voor deze raadpleging werd gevormd door alle bewoners die de vragen zelf konden 
beantwoorden en alle vertegenwoordigers van intramurale bewoners die de vragen niet meer zelf 
konden beantwoorden. De antwoorden (reviews)zijn door de interviewers direct ingebracht in de 
database van ZorgkaartNederland. Voor de Netto Promotor Score (NPS) 2021 hebben wij besloten 
gebruik te maken van ZorgkaartNederland. 
 
Waarderingen ZorgkaartNederland 2021  

Locatie  Gemiddeld waarderingscijfer  Aantal waarderingen 

’t Huis aan de Poel  7,8 50 

Belmonte 7,6 14 

Klaasje Zevenster 7,8 35 

Nieuw Vredeveld  7,9 38 

 

 
In de volgende hoofdstukken zullen wij nader ingaan op welke wijze Brentano in 2020 invulling heeft 

gegeven aan de volgende vier thema’s en sub thema’s uit het kwaliteitskader. 

1. Persoonlijke ondersteuning 
2. Wonen en welzijn 
3. Veiligheid 
4. Leren en verbeteren van kwaliteit 

 
3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat over de wijze waarop de bewoner in alle 
levensdomeinen uitgangspunt is bij onze zorg en dienstverlening, met als doel om uiteindelijk de 
bijdrage aan de kwaliteit van leven van een bewoner zo optimaal mogelijk te laten zijn. Iedere 
bewoner is een uniek persoon met een eigen zorg- en ondersteuningsbehoefte, met een eigen 
geschiedenis, een eigen toekomst en doelen.  
 
De volgende sub thema’s uit het kwaliteitskader zijn richtinggevend voor onze zorgmedewerkers bij 
kwaliteitsverbetering op het terrein van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. 
1. Compassie, de bewoner ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip. 
2. Uniek zijn, de bewoner wordt gezien in persoonlijke context en eigen identiteit 
3. Autonomie, de bewoner ervaart behoud van eigen regie over leven en persoonlijk welbevinden 

ook bij zorg in de laatste levensfase 
4. Zorgdoelen, iedere bewoner heeft afspraken over en inspraak bij de doelen ten aanzien van 

zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning.  

 
Compassie, uniek zijn en autonomie  
De meeste mensen voelen zich het beste wanneer zij gestimuleerd en geprikkeld worden door hun 
eigen omgeving (sociaal en cultureel). Familie, werk, vrienden, kennissen en hobby's: het geeft het 
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gevoel dat je ertoe doet. Dat je nuttig bent en je leven in eigen hand hebt. Wanneer, om welke reden 
ook, mensen niet meer kunnen doen wat ze altijd deden, zijn velen geneigd vooral te kijken naar 
onmogelijkheden. Als ook de omgeving die onmogelijkheden bevestigt, winnen gevoelens van 
machteloosheid en afhankelijkheid het van zelfstandigheid en onafhankelijkheid.  
 
Onze ervaring is dat mensen zich beter voelen wanneer juist de mogelijkheden, ondanks 
beperkingen, worden benadrukt. Wij werken daarom vanuit de visie dat elk mens ongeacht 
beperkingen (meestal) in staat blijft regie te voeren. Dit houdt mensen betrokken en vitaal. 
In de praktijk betekent dit dat wij onze bewoners professionele en hoogwaardige zorg en 
ondersteuning bieden, zonder afbreuk te doe aan het individu. Zo blijft er ruimte voor eigenheid, 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en plezier. We kijken naar mogelijkheden en kansen. Voor 
bewoners en voor onszelf. Dat doen we samen en gelijkwaardig aan elkaar.  
 
Wie in onze organisatie werkt verbindt zich aan onze visie en draagt dit uit in het dagelijks werk. 
Vakmanschap, gastvrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn de sleutelwoorden in de 
praktijk van alle dag. Dat geldt voor ons werk met bewoners en voor samenwerking met collega's.  
 

3.1.1 Ken je bewoner 

Wij hebben de ambitie dat met iedere bewoner het ‘goede’ gesprek wordt gevoerd. Bij dit gesprek is 
ook een activiteitenbegeleider aanwezig. Indien mogelijk vindt het gesprek plaats voordat de 
bewoner bij Brentano komt wonen. Daarin wordt o.a. gesproken over het levensverhaal van de 
bewoner, zijn/haar behoeften, gevoelens, zorgen, wensen en verwachtingen. De uitkomst van het  
gesprek wordt door ons vastgelegd in het woonzorgdossier onder het kopje “Zo wil ik het graag”. Bij 
voorkeur wordt dit gesprek bij de cliënt thuis alvorens zij komen wonen bij Brentano, maar om de 
doelstelling van 80% te behalen is het Goede Gesprek soms ook nadat zij bij Brentano zijn komen 
wonen gevoerd.  
 
Brentano heeft geestelijk verzorgers in dienst waar bewoners terecht kunnen met hun zorgen, 
problemen en/of levensvragen. Sociaal cultureel werkers en/of activiteitenbegeleiders houden zich 
bezig met het welzijn van de bewoner en de gezamenlijke invulling van een zinvolle dagbesteding.  
Wij vinden het belangrijk dat de bewoner zo lang mogelijk de regie over zijn eigen leven houdt, eigen 
keuzes maakt en zoveel mogelijk zijn leven voortzet zoals hij gewend is. 

3.1.2 Palliatieve zorg  

Doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen, neemt de complexiteit van de zorgvraag toe. In 
veel gevallen is er sprake van een palliatieve fase in het leven van de bewoner, dit kan o.a. de nodige 
levensvragen met zich meebrengen. Bewoners en zijn/haar vertegenwoordigers kunnen hiervoor o.a. 
terecht bij onze geestelijk verzorgers.  
 
Wij hebben de ambitie om goede palliatieve zorg te verlenen als volwaardig onderdeel van de 
reguliere zorg voor alle bewoners die niet meer beter worden. Wij hanteren hierbij het volgende 
uitgangspunt: bij Brentano is iedere bewoner verzekerd van goede palliatieve zorg op de juiste 
plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners. Advance Care Planning (gezamenlijke 
afspraken over behandeling rond het levenseinde) maakt deel uit van de kwaliteitsuitvraag over het 
verslagjaar 2021. De resultaten zullen door ons in 2022 worden aangeleverd bij de landelijke 
database van het Zorginstituut.  
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3.1.3 Leven in vrijheid en veiligheid  

De Wet zorg en dwang (Wzd) is per 1 januari 2020 van kracht en regelt de rechten bij onvrijwillige 
zorg of onvrijwillige opname van mensen met verstandelijke beperking en mensen met een 
psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).  
Wij willen zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoner en/of de 
vertegenwoordiger. Bij voorkeur spreken wij van Vrijheid en Veiligheid in plaats van Zorg en Dwang, 
dit conform de intentie van de wet. Wij willen de achtergrond van de bewoner goed kennen om te 
weten wat wensen, gebruiken en gewoonten zijn. Door de bewoner goed te kennen, kunnen we het 
beste inschatten wat nodig is om onvrijwillige zorg te voorkomen. 
 

Visie op onvrijwillige zorg  
Brentano hanteert het motto ‘Leef je eigen leven’.  
Wij gaan uit van het principe dat elke cliënt het recht heeft om in vrijheid te leven en eigen keuzes te 
maken, maar veiligheid een factor is die invloed kan hebben op de vrijheid van een cliënt. Dit 
organiseren wij vanuit de volgende visie: ‘Elke cliënt heeft recht op vrijheid. Veiligheid wordt door ons 
op maat georganiseerd.  
Er zal altijd per cliënt worden gekeken naar de juiste balans tussen vrijheid en veiligheid.  
Wij zullen altijd proberen om het leven van een cliënt zo veilig mogelijk te laten verlopen en hierbij 
nadrukkelijk rekening te houden met persoonlijke wensen en behoeften.  
Er zijn risico’s die daarbij ontstaan welke in de driehoek cliënten, vertegenwoordigers van cliënten en 
onze zorgprofessionals regelmatig zullen worden besproken. In deze driehoek ligt het eigenaarschap 
en gedeelde verantwoordelijkheid van de weloverwogen risico’s. De driehoek besluit gezamenlijk 
welke risico’s geaccepteerd worden en welke niet. 
 

Zoveel mogelijk vrijwillig  
Ons beleid is erop gericht om tot het uiterste te voorkomen dat onvrijwillige zorg wordt toegepast. 
Wij hanteren hierbij het ‘nee, tenzij’ principe.  
Er zal altijd eerst geprobeerd worden om de situatie met vrijwillige zorg (= met instemming of zonder 
verzet van de cliënt) op te lossen. Om die reden zal continue onderzocht blijven worden of er 
alternatieven zijn en het afbouwen van de onvrijwillige zorg tot de mogelijkheden behoort.  
Daarnaast wordt het besluit tot onvrijwillige zorg altijd multidisciplinair genomen.  
Komt die tot de conclusie dat er echt geen alternatieven zijn en het, om ernstig nadeel te 
voorkomen, noodzakelijk is in te grijpen in de persoonlijke vrijheid van de cliënt, zal altijd zo kort 
mogelijk en voor de minst ingrijpende maatregel worden gekozen.  
Het inzetten van zorg die iemand echt niet wil, is voor ons altijd een laatste redmiddel  
 
In 2021 is verder uitvoering gegeven aan het beleidsnotitie Wzd ‘Leven in vrijheid en veiligheid’. In 
november 2021 is de z.g. reparatiewet in werking getreden. Wij hebben onze beleidsnotitie hierop 
bijgesteld. Belangrijke wijzigingen waren: vereenvoudiging van de procedure voor het vaststellen van 
wilsbekwaamheid en vervanging van de externe deskundige voor een onafhankelijke deskundige, 

waarmee de eis dat deze niet in dienst mag zijn van de zorgaanbieder komt te vervallen.  
Na afronding van de projectgroep Wzd, welke zich in 2020-221 bezighield met de implementatie van 
de Wzd is in 2021 de ZIVV (Zorg in Vrijheid en Veiligheid) commissie ingesteld als natuurlijk opvolger 
van de BOPZ-commissie en is uitvoering gegeven aan het scholingsplan (e-learnings en trainingen 
voor verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden).  
Voor 1 juli 2022 zullen wij de analyse van de inzet onvrijwillige zorg 2021 aanleveren bij de IGJ.  
 

Cliëntvertrouwenspersoon (CVP)  
Bij de intreding van de Wet zorg en dwang is een vertrouwenspersoon voor de bewoner en diens 
vertegenwoordiger voor de wet verplicht geworden. Brentano heeft via de onafhankelijke 
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organisatie ‘’Zorgstem’’ een vertrouwenspersoon aangewezen gekregen die de bewoner en/of 
naaste kan bijstaan. In de jaarrapportage 2021 van Zorgstem voor Brentano staat dat de CVP één 
keer ondersteuning heeft geboden bij een kwestie, heeft vanwege de herleidbaarheid hierover geen 
verdere informatie kunnen verstrekken. In 2021 heeft de CVP geen signalen afgegeven. 
Er hebben geen locatiebezoeken plaatsgevonden, mede als gevolg corona uitbraken en vertrek van 
de vorige CVP.    
 
Geregistreerde accommodaties  
’t Huis aan de Poel, Nieuw Vredeveld en Klaasje Zevenster zijn in het locatieregister aangemerkt als 
accommodaties. Belmonte is vooralsnog opgenomen als Wzd locatie. 

3.1.3 Zorgplan en zorgdoelen  

Iedere bewoner heeft binnen zes weken nadat hij/zij is komen wonen, een eigen actueel zorgplan en 
medisch dossier dat in samenspraak met hem/haar (en/of naasten) is opgesteld. Het zorgplan helpt 
onze medewerkers de bewoner te ondersteunen het leven te leiden dat hij/zij gewend was of wil en 
het gesprek op gang te brengen over alle aspecten van zijn/haar leven. Dit plan wordt opgesteld door 
de eerstverantwoordelijk verzorgende (niveau 3/3 IG) of verpleegkundige. Het medisch 
(behandel)plan wordt opgesteld door de arts of specialist ouderengeneeskunde, dit gebeurt in 
samenspraak met de verpleegkundig specialist.  
 
De zorgverlening wordt zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de bewoner. 
Binnen 24 uur wordt afgesproken wie de eerste contactpersoon zal zijn en zijn zaken zoals medicatie, 
dieet, primaire hulpvraag en handelen bij calamiteiten vastgelegd in een concept zorgplan en 
medisch (behandel)plan dat na maximaal zes weken (of zoveel eerder als mogelijk) definitief wordt 
vastgesteld. Wijzigingen in de zorgvraag en risico’s worden vastgelegd in het zorgdossier en zorgplan. 
 
Bewoners en vertegenwoordigers van bewoners hebben inzage in het elektronische zorgdossier 
middels het cliëntportaal. ‘Puur van jou’. Medewerkers rapporteren dagelijks, vooral over het welzijn 
van de bewoners. Periodiek wordt, samen met de bewoner/naasten, het zorgplan in een Multi 
Disciplinair Overleg (MDO) geëvalueerd en geactualiseerd. Regelmatig wordt besproken of de 
afspraken worden nagekomen en of de zorg aan de wensen voldoet. 
 
Wensen van de bewoner rondom het levenseinde en de gemaakte afspraken hierover worden 
vastgelegd in het zorgdossier. Richtlijnen rondom palliatieve zorg worden hierbij gevolgd. 
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3.2 Wonen en welzijn 
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg onderscheidt vijf thema’s als het gaat om Wonen en Welzijn,  
te weten: 
1. Zingeving 
2. Zinvolle dagbesteding 
3. Schoon en verzorgd lichaam 
4. Familieparticipatie, inzet vrijwilligers  
5. Wooncomfort 

3.2.1 Zingeving 

Medewerkers hebben aandacht voor de specifieke levensvragen (verlies van functies, eenzaamheid, 
rouw, depressie, ouderdom en invulling laatste levensfase) van de bewoner.  
Brentano heeft Geestelijk Verzorgers in dienst waarbij bewoners (en/of naasten) terecht kunnen.  

 
Keurmerk Roze Loper 
Je thuis en veilig voelen is een basisbehoefte van ieder mens. Helaas is dit niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Om ervoor te zorgen dat ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen,  
biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) zich thuis en veilig kunnen voelen in een  
zorg- en welzijnsinstelling, is de Roze Loper ontwikkeld. Tolerantie, respect en openheid gelden 
daarbij als vaste waarden. 
 
Brentano is reeds in 2017 gestart met de bewustwording van (seksuele) diversiteit. Door ludieke 
acties en laagdrempelige activiteiten is dit thema meerdere keren onder de aandacht gebracht bij 
medewerkers en (wijk)bewoners. Wij zijn ons ervan bewust dat het organiseren van incidentele 
acties en activiteiten onvoldoende is om de sociale acceptatie, veiligheid en de weerbaarheid van 
LHBTI-personen te waarborgen.  
 
Het traject ‘De Roze Loper’ is een middel om de sociale acceptatie van LHBTI-personen in de zorg- en 
welzijnsinstellingen te bevorderen en bestaat uit een scan, audit en een certificaat. 
Op 7 en 8 december 2021 heeft een (deels digitale) audit plaatsgevonden voor het keurmerk ‘Roze 
loper’. Het certificatieonderzoek is uitgevoerd door ‘Certificatie in de zorg’. De leadauditor heeft de 
algemene indruk organisatie breed in haar rapportage in het kort als volgt geformuleerd:  
 
‘Het beleid van Brentano ten aanzien van seksuele diversiteit en discriminatie is duidelijk en wordt op 
diverse wijzen gecommuniceerd, onder meer op de website en via het Roze Boekje. Het Kwaliteitsplan 
(‘logframe’) 2022 bevat diverse doelen en acties waarmee Brentano laat zien dat ze stuurt op onder 
andere de aandacht voor seksuele diversiteit. Brentano heeft in deze audit laten zien dat zij openstaat 
voor iedereen, ongeacht hun seksuele geaardheid. Zowel medewerkers als bewoners voelen zich vrij 
om te zijn wie ze willen zijn. Medewerkers geven blijk van nieuwsgierigheid en geven aan graag zich 
verder te willen verdiepen in de LHBTI doelgroep en hoe dit te integreren in de dagelijkse zorg. 
Tegelijkertijd horen we ook geluiden dat het niet per se noodzakelijk wordt gevonden om er aparte 
aandacht aan te besteden, omdat het als gewoon wordt gezien. De intentie van de organisatie om 
diverse thema’s meer met elkaar te integreren (zoals workshop seksualiteit, intimiteit en seksuele 
diversiteit) sluit hierbij dan ook goed aan. We zijn benieuwd hoe dat er over een jaar uit ziet.’ 

3.2.2 Zinvolle dagbesteding 

De activiteiten die met de bewoners ondernomen worden zijn veelal verbonden met de dagelijkse 
gang van zaken op de huiskamer of afdeling. Voor bewoners die niet willen of kunnen meehelpen 
met het huishouden kan er samen met de bewoner/naasten worden gezocht naar andere 
mogelijkheden. Het persoonsbeeld vormt de basis voor het zorgplan, het welbevinden en de 
persoonlijke wens en behoefte van de bewoner staat hierbij centraal. 
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Normaliter worden er dagelijks binnen- en buitenactiviteiten (individueel of in groepsverband) 
georganiseerd. Dit varieert van optredens, tot workshops en/of beweegactiviteiten. Ondanks de 
Coronapandemie konden de groepsactiviteiten weer, soms op aangepaste wijze, doorgang vinden. 
De activiteitenbegeleiders, sociaal cultureel werkers, bewegingsagogen en muziektherapeuten 
hebben daarnaast ingezet op individuele aandacht en activiteiten.  

3.2.3 Schoon en verzorgd lichaam (kleding) 
Met iedere bewoner wordt, waar nodig in samenspraak met familie of wettelijk vertegenwoordiger, 
een zorgplan opgesteld met daarin afspraken over de dagelijkse persoonlijke zorg en ondersteuning 
op de manier zoals de bewoner of de vertegenwoordiger van de bewoner dit wenst. De bewoners 

hebben de keuze de kleding te laten wassen door eigen familie of door Brentano.  

3.2.4 Familieparticipatie, inzet vrijwilligers 
De samenwerking met familie is belangrijk en onmisbaar. Op nagenoeg alle afdelingen zijn in 2021 
één of meerdere familieavonden gehouden. Familie/mantelzorgers van bewoners worden, waar 
mogelijk, betrokkenen om bij de zorg en ondersteuning te participeren. Op elke afdeling zijn hiervoor 
ook vrijwilligers beschikbaar. Het beleid rondom participatie familie en inzet vrijwilligers is 
beschreven en bekend. De taken en verantwoordelijkheden van familie en vrijwilligers zijn helder 
voor de bewoner en zijn/haar naasten.  
 
Het doen van vrijwilligerswerk geeft vaak zingeving aan het leven van de vrijwilliger. Zij misten de 
sociale contacten. Daarom zijn er belactiviteiten opgezet, waarbij vrijwilligers zowel met bewoners 
als onderling contact konden onderhouden. Deskundigheidsbevordering blijft erg belangrijk. We zien 
dat vrijwilligerswerk steeds meer in het teken komt te staan van sociale activering, re-integratie en 
inclusie. Vrijwillige inzet is ook steeds vaker een springplank naar betaald werk. Brentano beschikt 
over een gecertificeerd coördinator vrijwilligers. Er zijn verschillende scholingen aangeboden voor 
vrijwilligers in 2021 om hen te ondersteunen en toe te rusten voor hun vrijwilligerswerk.  

 
3.2.5 Wooncomfort 
De inrichting van woonomgeving (appartement, huiskamer of gezamenlijke (recreatieve) ruimtes) 
zijn aangepast aan de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de bewoner. Bij Brentano kan de 
bewoner het appartement naar eigen inzicht inrichten, zoals hij dat thuis ook zou doen. De 
appartementen worden wekelijks schoongemaakt en voldoen waar nodig aan de 
veiligheidsvoorschriften. 
 
De warme maaltijden worden met zorg bereid en afgestemd op de (dieet)wens van de bewoner.  
Per dag kan hij/zij kiezen uit twee warme maaltijden. Op de huiskamers kunnen samen met de 
bewoners kleine lunchgerechten zoals pannenkoeken, salades, tosti’s en omeletten worden bereid. 

 

3.3 Cliëntveiligheid 

Bij Brentano mag iedere bewoner verwachten dat er een zo veilig mogelijke leefomgeving en zo veilig 
mogelijke zorg geboden wordt, waardoor vermijdbare incidenten en schade zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Werken aan veilige zorg staat hoog in ons vaandel en berust op een cultuur van 
openheid en het met elkaar bespreken van de risico’s. De thema’s van basisveiligheid zijn geborgd in 
de risicosignaleringen die bij elke bewoner bij opname, evaluatiemomenten en bij een wijziging in de 
gezondheidssituatie worden uitgevoerd. In 2021 is extra aandacht besteed aan de bevordering en 
het uitbouwen van deskundigheid op het gebied van dementiezorg en onbegrepen gedrag. Voor het 
kunnen omgaan met onbegrepen gedrag krijgen onze medewerkers de nodige methodieken 
aangereikt.  
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Grip op onbegrepen gedrag 
De multidisciplinaire richtlijn onbegrepen gedrag bij dementie van Verenso geeft o.a. advies met 
betrekking tot psychosociale en medicamenteuze interventies. Deze richtlijn is vooral theoretisch en 
geeft nog weinig praktische handvatten. Om de inhoud van de richtlijn meer bekend te maken en 
praktischer inzetbaar te maken heeft er op de locatie Klaasje Zevenster in 2020 een pilot plaats 
gevonden om onbegrepen gedrag methodisch te behandelen middels de GRIP-methode. In 2021 heeft 
de borging van deze methode op de voorgrond gestaan. Wij hebben in 2021 de GRIP-methode 
geïmplementeerd in ’t Huis aan de Poel, zodat onbegrepen gedrag binnen onze organisatie op een 
eenduidige en op methodische wijze wordt behandeld. 

3.3.1 Veilig melden van incidenten 

Het doel van de verplichte melding is dat collega´s bevindingen met elkaar bespreken, ervan leren en 
zo samen de zorg verbeteren. De incidenten worden vastgelegd middels een formulier genaamd 
‘verbeteracties’ in het zorgdossier. Brentano beschikt over een Melding Incidenten 
Cliëntencommissie (MIC). Een calamiteit wordt onderzocht middels de Prisma (light) methodiek door 
een Calamiteitencommissie met zo nodig een onafhankelijk voorzitter. In 2021 hebben wij drie 
meldingen gedaan bij de IGJ.  
 
Ieder kwartaal stellen de teams een analyse op t.b.v. de MIC-commissie en stelt de commissie aan de 
hand van het overzicht van de incidenten en de analyses een rapportage op met conclusies en 
aanbevelingen (mede op basis van een trendanalyse) ter verbetering van de cliëntveiligheid. De 
kwartaalrapportages van de MIC-commissie worden besproken in het Managementteam en met de 
Centrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht. 
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Overzicht meldingen incidenten 2021 
 
Grafiek 1: Valincidenten periode Q1-2021 t/m Q4-2021 

 
 

Valincidenten Q4-2020 Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021 Q4-2021 

Klaasje Zevenster 47 53 34 38 89 

t Huis aan de Poel 87 77 86 88 127 

Belmonte 15 13 17 5 11 

Nieuw Vredeveld 44 46 57 59 69 

Wijkverpleging 23 36 41 15 33 

Totaal 216 225 235 205 329 

 
 
Grafiek 2: Medicatie-incidenten periode Q1-2021 t/m Q4-2021 
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Medicatie incidenten Q4-2020 Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021 Q4-2021 

Klaasje Zevenster 30 46 27 27 203 

t Huis aan de Poel 41 49 63 55 226 

Belmonte 7 7 30 8 41 

Nieuw Vredeveld 82 67 50 31 88 

Wijkverpleging 40 27 26 19 62 

Totaal 200 196 196 140 620 

 
 
Grafiek 3: Agressie Ongewenst Gedrag incidenten periode Q1-2019 t/m Q4-2019 
 

 
 

Agressie Ongewenst Gedrag Q4-2020 Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021 Q4-2021 

Klaasje Zevenster 23 11 28 14 23 

t Huis aan de Poel 4 1 3 3 9 

Belmonte 3 0 0 0 0 

Nieuw Vredeveld 7 5 17 25 31 

Wijkverpleging 2 3 7 4 5 

Totaal 39 20 55 46 68 

 
 
Grafiek 4: Overige-incidenten periode Q1 2020 t/m Q4 2020 
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Overige (anders) Q4-2020 Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021 Q4-2021 

Klaasje Zevenster 9 12 4 7 22 

t Huis aan de Poel 11 9 14 12 32 

Belmonte 4 1 6 4 1 

Nieuw Vredeveld 14 17 14 7 28 

Wijkverpleging 1 6 3 2 2 

Totaal 39 45 41 32 85 

* Overige incidenten zijn meldingen: slikincidenten, gebeurtenissen met apparatuur en hulpmiddelen, onveilige situatie,  

 vermissing of anders. 

3.3.2 Meldingen Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

In 2021 heeft Brentano op grond van artikel 11 eerste lid onder a Wkkgz drie meldingen gedaan bij 
de Inspectie van een calamiteit binnen de organisatie.  

3.3.3 Inspectiebezoeken Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op 7 september 2021 een bezoek gebracht aan 
locatie ’t Huis aan de Poel. Tijdens dit inspectiebezoek heeft de IGJ o.a. vastgesteld dat Brentano niet 
aan alle normen vanuit het ‘Toetsingskader medicatieveiligheid’ van de Inspectie voldoet. Hiertoe 
heeft Brentano op basis van alle bevindingen verbetermaatregelen genomen en een verbeterplan 
opgesteld. Bij de verbetermaatregelen zal de PDCA-cyclus worden gevolgd. Brentano heeft in 2021 
uitvoering aan het verbeterplan gegeven. Dit zal, inclusief de monitoring en borging, in 2022 worden 
voortgezet. In het inspectierapport heeft de IGJ aangegeven dat zij Brentano in 2022 opnieuw zal 
bezoeken.  

3.3.4 Infectiepreventie en hygiënescan 

In 2021 heeft het uitbraakteam het hele jaar gefunctioneerd, er is steeds overleg in de regio geweest 
en er werden Corona-documenten aangepast. In 2021 zijn we tevens gaan werken met 
aandachtsvelders hygiëne. Zorgmedewerkers met kennis van zaken op het gebied van hygiëne en 
infectiepreventie helpen collega’s bewust te maken van het belang van hygiëne en infectiepreventie 
en toe te zien op naleving van de hygiënerichtlijnen en gemaakte werkafspraken. 
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3.4 Kwaliteitsuitvraag 2021 

Voor het verslagjaar 2021 zijn de volgende categorieën indicatoren uitgevraagd: 
 
1. Indicatoren basisveiligheid 
Het kwaliteitskader heeft zes thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de veiligheid van de cliënten. 
Drie thema’s die verplicht (1 t/m 3) zijn om te meten en daarnaast twee thema’s naar keuze.  
1. Advance care planning – gezamenlijke afspraken rond het levenseinde  
2. Medicatieveiligheid – het op teamniveau bespreken van medicatiefouten  
3. Aandacht voor eten en drinken 
4. Decubitus (prevalentie) 
5. Continentie – afspraken rondom toiletgang 
 
2. Indicatoren gekoppeld aan twee overige verplichtingen die vastliggen in het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg.  
1. Aanlevering van de vindplaats (URL) van het kwaliteitsverslag van de organisatie  
2. Aanlevering van de jaarlijks verplichte aanbevelingsscore (Net Promoter Score). 
 
Reikwijdte 
De uitvraag van deze indicatoren betreft de zorg die aan cliënten verleend wordt volgens de 
reikwijdte van het Kwaliteitskader: “cliënten met een ZZP-indicatie 4 t/m 10, die 24 uur aangewezen 
zijn op WLZ zorg en ondersteuning”. Dit gaat over zorg die geboden wordt aan groepen van cliënten, 
dan wel zorg die voor een deel van de tijd geclusterd geboden wordt, zoals tijdelijke opnamen.  

De meting van de indicatoren basisveiligheid over het verslagjaar 2021 heeft plaatsgevonden in 
februari 2022. De resultaten zullen voor 1 juli 2022 aangeleverd worden bij de landelijke database 
van het Zorginstituut. In de volgende paragrafen zullen wij nader ingaan op welke wijze wij invulling 
hebben gegeven aan deze thema’s. 

3.4.1 Advance care planning 

In het kwaliteitskader wordt preventie van ziekenhuisopnames genoemd als thema. Voor het zoveel 
als mogelijk voorkomen van dit soort opnames worden binnen Brentano gesprekken gevoerd met 
bewoners met de functie verblijf met behandeling en familie over de door hen gewenste en medisch 
gezien mogelijke zorg, ook rondom het levenseinde. Wij hanteren als uitgangspunt dat onze zorg 
dient te allen tijde dient aan te sluiten bij de wens van de bewoner. 

 
Voor de bewoners zonder de functie behandeling ligt de primaire verantwoordelijkheid voor 
beleidsafspraken rondom het levenseinde, zoals wel/niet reanimeren, wel of niet starten met 
levensverlengende behandelingen zoals antibiotica, bloedproducten en preventieve medicatie, 
wel/geen ziekenhuisopname bij de huisarts. Bij 100% van onze verpleeghuisbewoners zijn een of 
meerdere beleidsafspraken rondom het levenseinde in het zorgdossier vastgelegd. Bij onze 
bewoners zonder behandeling blijft dit vooralsnog punt van aandacht en zijn wij deels afhankelijk van 
de informatie van de huisarts. De huisarts is bij deze bewoners de hoofdbehandelaar. 
 

Brentano hanteert de volgende maatregelen om acute ziekenhuisopname te voorkomen: 

• Registratie van incidenten 

• Valpreventiebeleid 

• Inzet van signaleringsmiddelen, bij een verhoogd valrisico 

• Actualisatie van werkafspraken in het zorgplan, waarmee inzichtelijk is welke zorg de bewoner 
nodig heeft en welke afspraken er zijn gemaakt over mobiliteit en preventieve maatregelen 

• Periodieke evaluatie en actualisatie van het zorgplan, tenminste twee keer per jaar en bij een 
wijziging in de gezondheidssituatie 

• Scholing van medewerkers  
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3.4.2 Medicatieveiligheid 

Brentano werkt volgens de ‘veilige principes in de medicatieketen’. In de geneesmiddelencommissie 
is aandacht voor medicatieveiligheid, van voorschrijven tot toedienen en inclusief voorraadbeheer. 
Medicatie incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd op afdelings- en organisatieniveau. De 
analyse van de incidenten wordt gebruikt als input om tot verbetermaatregelen te komen. Wij 
hebben helaas moeten vaststellen dat in 2021 nog niet in ieder team medicatiefouten ten minste 
eens per kwartaal multidisciplinair worden besproken op basis van meldingen die zijn gedaan. 
Bespreking van medicatiefouten vindt veelal wel plaats op cliëntniveau bijvoorbeeld tijdens een 
MDO. Ook levert iedere coördinerend verpleegkundige of aandachtsvelder elk kwartaal een analyse 
van incidenten meldingen die zijn gedaan aan bij de MIC-commissie. 
 
Brentano beschikt over aandachtsvelders medicatieveiligheid. Dit zijn verzorgenden of 
verpleegkundigen met een speciale rol. Zij bewaken de kwaliteit van het farmaceutisch proces en zijn 
aanspreekpunt voor alle betrokken binnen het team of de locatie op het gebied van 
medicatieveiligheid. Zij zorgen voor een goede communicatie en afstemming tussen de bewoner, 
vertegenwoordiger, zorgmedewerkers, verpleegkundig specialist, specialist ouderengeneeskunde/ 
huisarts(en) en apotheker(s). Door het bezoek van het IGJ zijn de aandachtsvelders 
medicatieveiligheid weer volop in hun rol gezet.  
  
Er vindt tenminste 1 x per jaar een medicatiereview plaats bij bewoners met de functie verblijf met 
behandeling door de verpleegkundig specialist of arts en apotheker en betrokken zorgmedewerker. 
De resultaten worden vastgelegd in het behandeldossier en zorgplan. 
 
In 2021 is voortgang gemaakt met het plan om alle cliënten (met en zonder behandeling) de overstap 
te laten maken naar instellingsapotheek Farmadam. Hiermee komt het plan om in navolging van de 
wijkverpleging een elektronisch toedienregistratiesysteem in de intramurale zorg te introduceren 
weer een stap dichterbij. Naar verwachting zal dit plan in 2022 volledig gerealiseerd zijn. 
 
Op 7 september 2021 heeft de Inspectie een bezoek gebracht aan verpleeghuislocatie ’t Huis aan de 
Poel rond het thema medicatieveiligheid (zie ook 3.3.3.)  

3.4.3 Aandacht voor eten en drinken 

Rondom het eten en drinken worden een aantal zaken vastgelegd in het zorgdossier zoals 
voedselvoorkeuren, hulp bij eten en drinken, hoeveelheid, tijdstippen, locatie en consistentie. 

3.4.4 Decubitus (prevalentie) 

Tijdens de ADL1-zorg wordt zorgvuldig gelet op huidletsel, met name bij immobiele bewoners.  
Huidletsel is een van de risico-inventarisaties in ons zorgdossier, deze wordt tenminste 2x per jaar 
door zorgmedewerkers uitgevoerd. Brentano beschikt over een eigen wondconsulent. Zij wordt door 
zorgmedewerkers ingeschakeld voor het geven advies en voorlichting en werkt nauw samen met de 
artsen en verpleegkundig specialisten.  

3.4.5 Continentie  

Op cliëntniveau wordt een plan gemaakt voor de zorg rondom toiletgang. Dit wordt vastgelegd in het 
zorgdossier. 
  

 
1 Algemeen dagelijkse verrichtingen 
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4. Cliëntoordelen 
Cliëntoordelen maken integraal deel uit van de zorgplanbesprekingen. Normaal gesproken vinden er 
jaarlijks op al onze locaties spiegelgesprekken en familie-avonden plaats. Alles wat wij doen, doen wij 
vol overtuiging en met de nodige passie. Wij streven altijd naar uiterste tevredenheid. Hierbij is de 
mening van onze bewoners en hun naasten belangrijk voor ons. Het biedt immers kansen tot 
verbetering.  

4.1 Netto Promotor Score (NPS) 

Voor de Netto Promotor Score (NPS) 2021 hebben wij besloten gebruik te maken van 
ZorgkaartNederland. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van bel- en interviewteams van 
onafhankelijk onderzoeksbureau Facit. Hiervoor wordt de aanbevelingsvraag gebruikt. Er wordt 
gevraagd of hij/zij de locatie zou aanbevelen aan familie en vrienden. 
 

Locatie Aanbevolen door (%) van de respondenten 

’t Huis aan de Poel  82% 

Belmonte 56% 

Klaasje Zevenster 93% 

Nieuw Vredeveld  92% 

 

4.2 Klachten 

Brentano vindt het belangrijk dat meldingen van misstanden en onregelmatigheden worden gedaan 
omdat hierdoor bij wordt gedragen aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie.  
Voor de behandeling van klachten of uitingen van ongenoegen kunnen bewoners en 
vertegenwoordigers van bewoners terecht bij het Ombudsteam. Het Ombudsteam wordt gevormd 
door de coaches en ondersteund door de beleidsadviseur kwaliteit. Wanneer bemiddeling van ons 
Ombudsteam geen oplossing biedt, kan men zich wenden tot de externe klachtenfunctionaris van 
Quasir of de onafhankelijke geschillencommissie. De klachtenregistraties maken deel uit van onze 
planning- en control cyclus. In 2021 zijn geen klachten ingediend bij de externe  
Klachtenfunctionaris en/of KCOZ.  
 
Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) 
Per 1 januari 2020 kunnen bewoners en vertegenwoordigers die onder de Wzd vallen gebruik maken 
van de klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ). Klachten kunnen niet rechtstreeks bij de KCOZ 
ingediend worden, maar via het Ombudsteam van Brentano. De KCOZ neemt contact op met de 
indiener. 
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5. Leren en verbeteren van kwaliteit 
In het kwaliteitskader ligt de focus op samen leren: zowel intern met bewoners, naasten en 
medewerkers als extern met o.a. andere zorgorganisaties. 
 
In de volgende hoofdstukken zullen wij nader ingaan op welke wijze Brentano invulling geeft aan op 
lerende wijze zorg te dragen voor het continu verbeteren van de kwaliteit en dienstverlening, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de beschikbare hulpbronnen. 
 
Om samen te leren en verbeteren zijn kaders nodig en behulpzaam. In het kwaliteitskader worden 
hierin de volgende vijf elementen onderscheiden: 
1. Kwaliteitsmanagementsysteem 
2. Jaarlijks kwaliteitsverslag 
3. Continue werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners 
4. Deel uitmaken van een lerend netwerk 

5.1 Kwaliteitsmanagementsysteem 
Brentano is gericht op continue verbetering van de kwaliteit van zorg -en dienstverlening.  
Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de output van interne audits. Wij vinden de 
effectiviteit van dit instrument toereikend om onze kwaliteit van zorg- en dienstverlening te kunnen 
monitoren en waar nodig te verbeteren. Wij zijn van mening dat door de interne audits het leereffect 
veel groter zal zijn.  
Om die reden heeft Brentano in 2021 besloten af te zien van voortzetting van certificeringstraject 
voor het keurmerk ISO 9001:2015 t.b.v. de intramurale zorg. De vervaldatum van het keurmerk was 4 
juni 2021.  
Het certificeringstraject ISO 9001:2015 voor de extramurale zorg (wijkverpleging, begeleiding, 
dagbesteding en kortdurend en eerstelijnsverblijf) zal wel worden voortgezet, evenals het keurmerk 
‘Roze loper’ voor de intramurale zorg (zie ook hoofdstuk 3). 

5.2 Kwaliteitsplan en -verslag 
Het kwaliteitsplan wordt jaarlijks, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, door 
Brentano opgesteld in samenwerking met cliënten en naasten (CR), behandelaren, 
verpleegkundigen, verzorgenden en coaches. Het kwaliteitsplan maakt onderdeel uit van de 
begroting en jaarplancyclus. Het kwaliteitsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en zal voorafgaand aan 
vaststelling voor feedback met tenminste twee collega-organisaties uit het lerend netwerk worden 
besproken. 
 
Brentano brengt daarnaast jaarlijks een kwaliteitsverslag uit. Deze rapportage is gebaseerd op de 
evaluatie van de doelstellingen en de inhoud van het kwaliteitsplan, inclusief de feedback op het 
kwaliteitsverslag door collega zorgaanbieders uit het lerend netwerk. Het kwaliteitsverslag wordt 
besproken met vertegenwoordigers van bewoners (CR), behandelaren, verpleegkundigen, 
verzorgenden, coaches en tenminste twee collega zorgaanbieders uit het kwaliteitsnetwerk.  
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers en medezeggenschap nauw worden betrokken bij 
het maken van het kwaliteitsverslag en zo op cyclische en ontwikkelingsgerichte wijze mee te werken 
aan verbetering van de kwaliteit van zorg.  
 

5.3 Continu werken in de praktijk aan verbeteren van zorgverleners 
De teamcoaches, en indien nodig de manager zorg bieden de zelforganiserende teams desgewenst 

ondersteuning bij het formuleren, uitvoeren en evalueren van verbeteracties op het gebied van de 
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kwaliteit van zorg. Het kwaliteitsplan, de uitkomst van de evaluaties met bewoners/familie, 
spiegelgesprekken, cliënttevredenheidsonderzoek en incidentenmeldingen dienen hierbij als input. 
Brentano beschikt over een uitgebreid intern scholingsprogramma. Gedurende geheel het jaar 2021 
zijn BHV trainingen op alle locatie georganiseerd en is weer gestart met de scholingen zoals de 
trainingen wet zorg en dwang, BHV en toets carrousels.  

 

5.4 Deel uitmaken van een lerend netwerk 
Om het lerend vermogen van de organisatie te versterken neemt Brentano actief deel aan 
verschillende netwerken en heeft daarnaast samenwerking met collega zorgaanbieders en 
zorgverleners in de regio Amstelveen, o.a. met Amstelring en Zonnehuisgroep Amstelland. 
 
Netwerken  
Brentano hecht veel waarde aan samenwerking met ketenpartners.  
Samenwerkingsverbanden waarin Brentano participeert zijn:  

• Alliantie ouderenzorg Amstelland 

• Regionale Ketenzorg Dementie Amstelland en Meerlanden 

• Regionale netwerk Palliatieve Zorg  

• Waardigheid en Trots pilot ‘Leven zoals je wilt’. Een initiatief van de zorgkantoren Zilveren Kruis 
en Zorg en Zekerheid.  

• Woonservicezones gemeente Amstelveen 

• Dementie thuis 

• Bijspringen en versterken i.s.m. Ons Tweede Thuis, Participe Amstelland, RIBW-KAM, Eigen haard 
en GGZinGeest (dit project wordt gesubsidieerd door ZonMW). 

• ZonMW 

• Buurtjesproject Elsrijk 

• Grijs Groen en Gelukkig (IVN) 

• Sigra ‘Transmurale zorg’  

• Ketengroep valpreventie 
 
De Zonnehuisgroep Amstelland en Stichting Amstelring maken deel uit van ons lerend netwerk. 
Het gaat hierbij om consultatie, benchmarking en om informatie te delen en uit te wisselen in een 

sfeer van openheid en vertrouwen.  

 

5.5 Regionale Aanpak Kwaliteitskader (RAK) 

Brentano wil evenals andere zorgaanbieders met verblijf binnen de Verpleging en Verzorging in 
Amstelland en Meerlanden voldoen aan het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De VVT partijen in de 
regio, zijnde 7 zorgaanbieders in Amstelland en Meerlanden en het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid, 
hebben een aantal organisatie overstijgende knelpunten gesignaleerd. Deze regionale knelpunten 
verlangen een regionale aanpak. Per onderwerp is een projectplan van aanpak geschreven, inclusief 
inrichting projectorganisatie en monitoringstructuur. De RAK projecten zijn in 2021 weliswaar 
afgerond, maar Brentano zal hieraan in 2022 een vervolg geven.  
 
‘Samenwerken met naasten, ook als het moeilijk wordt’ 
Brentano heeft vanaf 2019 deelgenomen aan dit project in de regio Amstelland en Meerlanden. 
Amstelring was penvoerder. Overige deelnemers waren: Zonnehuisgroep Amstelland, Zorgcentrum 
Aelsmeer, PCSOH en Zorgcentra Meerlanden. Dit project speelt in op de toename van 
problematische relaties met bewoners, naasten van bewoners en medewerkers zorginstellingen.  
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De projectdoelen zijn:  
1. Zorgmedewerkers beter toerusten om samen te werken met naasten in het dagelijkse leven, 

maar ook als het spannend en moeilijk wordt  
2. In het leven roepen van een pool van deskundige medewerkers die naasten, zorgmedewerkers en 

medebewoners kunnen ontlasten en begeleiden wanneer er sprake is van complexe 
samenwerkingsvraagstukken. 

 
Het project wordt ondersteund door Zorgkantoor Zorg & Zekerheid en begeleid door ‘Samen voor 
betere zorg’ (VBZ). Voor dit project is in 2019 een deskundigenpool opgericht en deze werd in 2020 
aangevuld. In 2021 is dit project voortgezet en afgerond.  
 
In de deskundigenpool wordt casuïstiek aangeleverd waarna er gesprek volgt met alle betrokkenen. 
De deskundigen die betrokken zijn bij deze gesprekken zijn niet verbonden met de eigen 
zorgorganisatie, maar worden bewust onafhankelijk ingezet. In deze gesprekken kijkt en luistert men 
naar ieders feiten, beleving en belangen. In de deskundigenpool zitten medewerkers vanuit de 
verschillende zorgorganisaties die affiniteit hebben met systeem denken in de zorg. Daar kijkt men 
vanuit de theorie van Driehoekskunde en ook binnen Brentano maken we gebruik van samenwerken 
in de Driehoek:  
 
De basis van de driehoek tussen familie/naasten en zorgprofessional is gebaseerd op vertrouwen. 
Zonder vertrouwen is de onderste lijn er niet en vormt er geen driehoek. Het is belangrijk dat alle 
lijnen in goede verbinding staan met elkaar om de driehoek sterk te houden. De driehoek tekenen in 
aangeleverde casuïstiek is helpend om te zien waar iedereen staat en welke positie men inneemt. 
Maar ook om te zien waar het wringt in de driehoek. Zo kan je inzichtelijk maken waar het 
vertrouwen weer opgebouwd kan worden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Warme overdracht, zachte landing’ 
Brentano heeft in 2021 deelgenomen aan dit project in de regio Amstelland en Meerlanden. PCSOH 
is penvoerder en levert de projectleider voor dit project. Overige deelnemers zijn Zonnehuisgroep 
Amstelland, Cordaan en Amstelring. Het door Brentano ontwikkelde “Goede Gesprek vormt de basis 
binnen dit project.  
 
Een dergelijk nieuw kader sluit nauw aan op de doelstellingen in “Thuis in het verpleeghuis”: 
aandacht voor de (aankomende) bewoner en naasten; leren, verbeteren en innoveren. Dit project 
wordt uitgevoerd met betrokkenheid van alle zorgaanbieders en zorgverleners in de regio: thuiszorg, 
huisarts, maatschappelijk werk, verpleeghuis, cliënten vertegenwoordigers etc. Het project wordt 
ondersteund door Zorgkantoor Zorg & Zekerheid en begeleid door ‘Samen Voor Betere Zorg’ (VBZ).  
In de loop van 2021 is er met elkaar nagedacht op welke manier de Warme Overdracht Zachte 
Landing in het ‘nieuwe normaal’ kan worden uitgevoerd. Zo is de informatieverstrekking verbeterd 
en is de brochure ‘Hoe en wat: verhuizen naar een Verpleeghuis in Amstelland en Meerlanden’ 
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geïmplementeerd in het komen wonen proces. Toekomstige bewoners en hun familieleden hebben 
de mogelijkheid om vooraf aan de verhuizing informatie te delen via het elektronisch cliëntendossier. 
Zo heeft de zorgmedewerker de gelegenheid om de toekomstige bewoner te leren kennen. In 2021 
zijn verscheidene trainingen gehouden met betrekking tot Driehoekskunde. 
In 2021 is dit RAK project afgerond. 

 
‘Technologische innovaties’ 
Brentano is deelnemer aan dit project in de regio Amstelland en Meerlanden. Zonnehuisgroep 
Amstelland is penvoerder en levert de projectleider voor dit project. De andere deelnemer is ZC 
Aelsmeer. Dit project heeft ten doel middels de inzet van technologie bij te dragen aan verdere 
versterking van de kwaliteit van zorg. Zo kan met behulp van de inzet van technologie iemand 
bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen of kan de bewegingsvrijheid worden vergroot. Ook kunnen 
nieuwe technologieën medewerkers ontlasten in het werk of tot arbeidsbesparing leiden, hetgeen 
met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt waardevol kan zijn. Met bewoners, naasten, 
medewerkers en leveranciers verkennen welke knelpunten kunnen worden opgelost door middel 
van de inzet van technologie (inzicht in ‘good practices’). Het project wordt ondersteund door 
Zorgkantoor Zorg & Zekerheid en begeleid door ‘samen Voor Betere Zorg’ (VBZ). De volgende 
projecten zijn in 2021 gestart en zullen in 2022 worden voortgezet:  
 
1. Digicoach 
De inzet van een digicoach heeft in het afgelopen jaar bijgedragen aan het vergroten van de digitale 
vaardigheden van zorgmedewerkers. Zij hebben kennis gemaakt en leren omgaan met huidige (en 
nieuwe) technologieën. In 2021 heeft de Digicoach haar werkzaamheden voortgezet.  
 

2. Slim incontinentiemateriaal 
Uit onderzoek is gebleken dat incontinentiemateriaal in veel gevallen onjuist wordt gebruikt. Om de 
nadelen van het huidig systeem te verminderen heeft men nagedacht over een manier om zowel, de 
bewoners, medewerkers als de organisatie te ontlasten en de kosten binnen de perken te houden. 
Slim incontinentiemateriaal is bedoeld om het probleem van de incontinentie goed te analyseren en 
te bekijken wat de oorzaak van de incontinentie is en wat er gedaan kan worden de problemen te 
verminderen. 
 
Het slim incontinentiemateriaal is voorzien van een clip, dat is aangesloten op een smartphone. 
Wanneer het materiaal verzadigd is, wordt een signaal doorgestuurd naar de smartphone. De 
zorgmedewerker is nooit meer te vroeg of te laat met verdrogen en de bewoners worden niet meer 
onnodig belast door de frequentie van verdrogen en/of het verschonen van een nat bed. Maar 
belangrijker is dat de bewoner samen met de zorgmedewerker leert hoe het mictiepatroon is en zo 
kunnen inspelen op hoe incontinentie is te voorkomen. In 2021 hebben de teams Johannes Vermeer 
en Jan steen in Nieuw Vredeveld een pilot ‘slim incontinentiemateriaal’ uitgevoerd. Deze pilot wordt 
in 2022 uitgerold naar andere zorgteams en maakt deel uit van de maatwerkafspraken 2022 met het 
Zorgkantoor. 
 
3. Vital Signs Monitor 
De Vital Signs Monitor is een slimme bloeddrukmeter die verscheidene vitale functies van de cliënt 
tegelijkertijd in kaart brengt. In 2021 is deze technologie geïntroduceerd op een aantal 
zorgafdelingen om hen te ondersteunen in het monitoren van de gezondheid van de cliënt. Deze 
pilot is succesvol verlopen en vervolgens verder uitgerold binnen meerdere zorgteams van locatie ’t 
Huis aan de Poel.  
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5.6 Radicale vernieuwing zorg  

Brentano is aangesloten bij de landelijke beweging ‘Radicale Vernieuwing Zorg’. Organisaties die 
deelnemen hebben een droom en gemeenschappelijke ambitie. Wij willen dat in de verpleeghuiszorg 
mensen het belangrijkst zijn niet de regels of protocollen. Het gaat om wat er speelt in en tussen 
mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en mensen die zorg verlenen. De uitdaging is steeds 
vanuit die relaties de zorg te organiseren. Dit netwerk helpt die verandering door te maken en 
gezamenlijk de verpleeghuiszorg in ons land ‘een ander gezicht’ te geven. In 2021 heeft Brentano een 
actieve bijdrage geleverd aan diverse actieteams, waaronder een pilot verpleegkundig specialist in de 
rol van Wzd functionaris en deelgenomen aan (digitale) inspiratiebijeenkomsten.  
 
Pilot Verpleegkundig specialist in de rol van Wzd-functionaris  
In het kader van de beweging Radicale Vernieuwing zorg is het actieteam Vrijheid en Veiligheid in 
2020 een pilot gestart waarin Verpleegkundig Specialisten (VS) experimenteel in de rol van Wzd-
functionaris onder mandaat van een ‘formele’ Wzd-functionaris (met een achtergrond specialist 
ouderengeneeskunde, gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog-generalist) ingezet kunnen 
worden. In deze pilot nemen de volgende organisaties deel:  
WilgaerdenLeekerweideGroep, Wognum, Brentano, Amstelveen, en Innoforte, Velp en V&VN. 
Brentano is de trekker van deze projectgroep.  
Begin 2021 is een evaluatieonderzoek uitgevoerd door de Hoge School Arnhem en Nijmegen. Doel 
van het onderzoek was om de inzet van de VS als Wzd-functionaris binnen de 3 bij de pilot betrokken 
verpleeghuizen te evalueren. De onderzoekers hebben geconcludeerd dat de VS ter zake deskundige 
ingeschat kan worden om de rol van WZD-functionaris te kunnen vervullen.  
De eindmeting van de pilot heeft plaatsgevonden in oktober 2021. Besloten werd de pilot voorlopig 
voort te zetten en in 2022 vervolgonderzoek te laten uitvoeren.  
 
Artsen en verpleegkundig specialisten hebben in 2021 een scholing Wzd functionaris gevolgd, deels 
bij Medilex en deels middels een in-company leertraject door ‘desamentafel’.  

5.7 Social Trial (Tao of Care)  

Inwoners van Amstelveen die te maken krijgen met dementie lijden vaak aan psychologische en 
sociale pijn. Hun omgeving vindt het vaak lastig om met hen om te gaan en ziet hen niet altijd voor 
vol aan. Zelf leven deze mensen met dementie, net als hun directe naasten, met ingrijpende 
levensvragen. Relaties veranderen. Meedoen aan het sociale leven kan niet meer zoals voorheen.  
In de vorm van een Social Trial wordt geëxperimenteerd hoe te ondersteunen, vanuit het perspectief 
van mensen, gestart in 2019 in de wijk, met dementie en hun naasten, die levenskwaliteit bevorderd 
en kosteneffectief. In 2021 werd dit project voortgezet.  
 
Het project wordt uitgevoerd door Tao of Care van hoogleraar Anne-Mei Thé. Deelnemers zijn 
Brentano, Amstelring, Zonnehuisgroep Amstelland, Participe en GGZ inGeest en wordt ondersteund 
door Zorgkantoor Zorg & Zekerheid en de gemeente Amstelveen. De Sociale Benadering Dementie 
(SBD) is intramuraal gestart in Nieuw Vredeveld. Gedurende het hele jaar hebben in 2021 de 
trainingen van alle teams plaatsgevonden en elk team heeft een ambassadeur benoemd die een 
voortrekkersrol heeft. In 2022 zal verdere implementatie plaatsvinden. 
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6. Leiderschap, governance en management 
 
Het bestuur is in handen van een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt 
toezicht op het bestuur. De bestuurder houdt op alle locaties kwartaalbijeenkomsten voor 
medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast wordt actief de uitkomsten van het 
kwaliteitsmanagementsysteem (MIC e.d.) besproken. De indicatoren van het Kwaliteitskader zijn 
onderdeel van kwaliteitsmanagementsysteem. Begin 2022 is de voormalig Raad van Bestuur met 
pensioen gegaan en is er een nieuwe voorzitter aangesteld. 
 
De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen om de Governancecode Zorg in volle omvang toe te 
passen. De statuten, de reglementen van bestuur en toezicht, het profiel en het rooster van aftreden 
zijn allemaal in overeenstemming met de uitgangspunten van deze Code gemaakt. In maart 2018 
heeft n.a.v. hiervan een statutenwijziging plaatsgevonden. Dat geldt ook voor de contacten tussen de 
Raad van Toezicht en het Managementteam, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Een 
keer per jaar is er bijeenkomsten met de Centrale Cliënten Raad en Ondernemersraad of een 
afvaardiging hiervan. Begin 2018 zijn een aantal strategiebijeenkomsten voor de toekomst van 
Brentano worden belegd, waarbij deze partijen zijn betrokken geweest. Er is een 
‘klokkenluidersregeling’ van toepassing. Deze code regelt dat de zorgorganisatie aanspreekbaar is op 
te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden en van 
misstanden binnen de organisatie.  
 
In opvolging van de aanbevelingen uit ‘De Vrijblijvendheid Voorbij’ en de nadrukkelijke wens van het 
Ministerie van VWS en de Tweede Kamer om tot een accreditatiestelsel voor Raden van Toezicht te 
komen, heeft een accreditatiecommissie in 2016 de voorwaarden van Goed Toezicht geformuleerd 
en aangegeven hoe Raden van Toezicht inzichtelijk en aantoonbaar kunnen maken dat zij continu 
werken aan Goed Toezicht.  
• Goed beslagen ten ijs  

Een goede toezichthouder gaat professioneel met zijn functie om. Daarom zal er cursorisch extra 
aandacht zijn voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en het leiderschap van de Raad 
van Toezicht; 

• Reflectie en evaluatie  
van Raden van Toezicht mag worden verwacht dat zij ieder jaar evalueren en ten minste eenmaal 
per drie jaar onder externe begeleiding. In de tussenliggende periode zal de Raad van Toezicht 
andere vormen van reflectie hanteren; 

• Transparantie  
de Raad van Toezicht moet herkenbaar en aanspreekbaar zijn. Daarom moet altijd duidelijk zijn 
hoe een Raad van Toezicht te benaderen is, moet het laatste jaarverslag makkelijk terug te 
vinden zijn en geeft de Raad inzicht in zijn eigen bij- en nascholing. 

 
De Raad van Toezicht Brentano voldoet aan de drie voorwaarden. Deze gegevens zijn publiek 
inzichtelijk op de website van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorg (NVTZ).  
Brentano vindt het belangrijk dat meldingen van misstanden en onregelmatigheden worden gedaan 
omdat hierdoor bij wordt gedragen aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie.  
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De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: 
De heer D. van Starkenburg    voorzitter 
Mevrouw drs. M.C. Goebel  lid  
De heer S.A. de Groot   lid 
Mevrouw L. van Starkenburg  lid 
Mevrouw L. Wensink   lid 
 
De Raad van Toezicht heeft in het kader van toezicht op de kwaliteit van zorg specifiek aandacht 
besteed aan de volgende kwaliteitsthema’s: 
- medicatieveiligheid  
- Implementatie van de Wzd  

 

6.1 Medezeggenschap 

Centrale Cliëntenraad (CCR) 
Binnen Brentano is een CCR actief. De leden bestaan uit de voorzitters dan wel leden van de lokale 
Cliëntenraad (CR) van ’t Huis aan de Poel, Nieuw Vredeveld, Belmonte en Klaasje Zevenster. De 
stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. De lokale CR-den en de CCR worden 
tijdens de overlegvergaderingen ondersteund door een notulist. 
 
Brentano betrekt op een actieve wijze de mening van de CCR in haar beleid, conform de Wet 
Medezeggenschapsraden Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). De CCR behandelt regio-overstijgende en 
stichtingsbrede onderwerpen. Indien een verandering wordt voorgesteld, welke invloed heeft op de 
bewoner, zal de Raad van Bestuur de CCR dan wel de lokale CR-den om advies vragen.  

 
Lokale cliëntenraden 
Brentano betrekt op een actieve wijze ook de mening van de lokale Cliëntenraden in haar beleid. 
Ze behandelen locatie gebonden onderwerpen. Voor alle Cliëntenraden geldt dat alle onkosten, zoals 
bijv. reiskosten en cursusgeld, worden vergoed. Te allen tijde kan er een beroep worden gedaan op 
de ondersteuners; expertise kan zo nodig worden ingehuurd, zowel in- als extern en van alle 
faciliteiten mag gebruik worden gemaakt (ruimtes, archief en catering).  
 
Het overleg met de zorgaanbieder is gedelegeerd aan de Manager zorg. De lokale Cliëntenraden 
worden tijdens de overlegvergaderingen ondersteund door een notulist. Er wordt vergaderd volgens 
een vaste agenda en met name de locatie gebonden onderwerpen worden besproken. De 
Cliëntenraden beschikken over een eigen budget. Deze bedragen zijn opgenomen in de begroting.  

 
Invulling artikel 2 Wmcz 
Op iedere locatie is een lokale Cliëntenraad actief, die binnen het kader van de doelstellingen van de 
instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de bewoner behartigt.  
Iedere Cliëntenraad beschikt over een getekende overeenkomst met de zorgaanbieder. Deze 
overeenkomst bevat alle onderdelen van artikel 2 Wmcz. De Cliëntenraden zijn samengesteld uit 
bewoners, familie, zaakwaarnemers en/of vrijwilligers met ervaringsdeskundigheid. Daarnaast 
kunnen cliënten van buitenaf in de Cliëntenraad zitting nemen als zij Wlz-producten van de locatie 
afnemen. Binnen het ‘Reglement van de Cliëntenraad’ is de werkwijze met inbegrip van zijn 
vertegenwoordiging in en buiten rechte geregeld. 
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Ondernemingsraad (OR) 
Brentano betrekt op een actieve wijze de mening van de OR in haar beleid e.e.a. conform de Wet op 
de Ondernemingsraden (WOR). In een convenant is de werkwijze van de OR alsmede informatie over 
het overleg tussen de OR en de organisatie beschreven.  

 
Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VvaR) 
Brentano beschikt over een Verpleegkundige/Verzorgende Advies Raad (VvAR). De VvAR richt zich op 
het betrekken van zorgmedewerkers bij het meedenken over zorginhoudelijke thema’s, heeft 
zeggenschap over de (beroeps)ontwikkelingen van verzorgenden en verpleegkundigen en adviseert 
op beroepsinhoudelijke basis de Raad van Bestuur om daar waar mogelijk de kwaliteit van zorg te 
verbeteren. De VvAR heeft dezelfde faciliteiten gekregen als de OR, dit om naar de gehele organisatie 
het belang van het hebben van een VvAR te onderstrepen. 
 

6.2 Jaarrekening 
De jaarrekening 2021 Stichting Brentano Amstelveen bestaat uit een geconsolideerde balans en 
resultatenrekening (Stichting Brentano Amstelveen en Stichting Brentano Beheer) waarin de 
gezamenlijke resultaten worden gepresenteerd. Tevens is opgenomen de enkelvoudige balans en 
resultatenrekening van de Stichting Brentano Amstelveen. Deze is exclusief de cijfers van de Stichting 
Brentano Beheer.  
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7. Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 
Om goede kwaliteit te kunnen leveren is het van belang dat er een goede mix is van professionals, 
betrokken rond de bewonersgroep. Er moet een goede balans zijn tussen vaste en flexibele 
medewerkers, de functiemix en formele zorg (professionals) en informele zorg (mantelzorgers en 
vrijwilligers).  
 
Op mbo-niveau verschilt het aanbod landelijk ten opzichte van de vraag en ook bij Brentano is de 
functiemix nog niet op het juiste kwaliteitsniveau. Op niveau 4 en vooral niveau 5 (HBO) is het 
moeilijk om verpleegkundigen aan de organisatie te binden. Om leerling-verpleegkundigen breder op 
te leiden heeft een aantal organisaties uit verschillende deelsectoren de mogelijkheden gecreëerd 
voor uitwisselingsstages. Doel van de uitwisseling is het breder opleiden van leerling-
verpleegkundigen (BBL) door het organiseren van een externe stage binnen een geheel andere 
deelsector. De medewerkers die bij Brentano een opleiding tot verpleegkundige niveau 4, HBO-V of 
verpleegkundig specialist hebben gevolgd hebben stages gelopen bij collega zorgaanbieders binnen 
de VVT-sector, GGZ- instellingen en ziekenhuizen in de regio.  
 
Binden en boeien van de medewerkers is een belangrijk thema voor Brentano. Daarom zijn wij in 
2019 gestart met een project aanpak organisatieklimaat (van werkstress naar werkplezier) en 
vitaliteit en gezond werken. We willen graag een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat 
bieden waarbij medewerkers hun competenties benutten en zich verbonden voelen met de 
organisatie. Daarnaast is het van belang om vitaliteit en gezondheid te bevorderen en verzuim/uitval 
en vermijdbare uitstroom te verminderen. In 2021 is daarom, aanvullend op het ‘’Binden en boeien’’ 
initiatief, de cursus ‘’Werkplezier’’ georganiseerd. Dit werd met veel positieve reacties ontvangen 
onder de medewerkers. 
 
De capaciteitsplanning vindt plaats op basis van zorgzwaarte en de behoefte van de bewoners van de 
betrokken afdeling (zzp model). Om de teams te faciliteren bij het maken van het rooster is een 
roosterspecialist aangesteld en een flexplanner. Beiden ondersteunen de teams. Het helpt de 
roosteraars als zij een beroep kunnen doen op een ervaren en volwassen roosterspecialist. Zij 
begeleidt en coacht het team, geeft inhoudelijk ondersteuning bij het maken van een optimaal 
basisrooster. De roosterspecialist helpt het team rekening te houden met de belangen van de cliënt 
maar ook van een gezond rooster en het efficiënt om gaan met beschikbare middelen en te zoeken 
naar balans tussen al deze zaken. Zij kan ook tijdelijk de rol van de roosteraar overnemen. De 
flexplanner helpt de teams incidentele noodsituaties in de planning op te lossen waardoor de 
werkdruk verminderd wordt. 
 
Professionals moeten tijdig hulp kunnen inschakelen/ collega’s bereiken bij vragen over 
deskundigheidsgebieden waar zij kennis missen. Brentano beschikt over een wondconsulent 
(gespecialiseerd verpleegkundige wondzorg), 3 verpleegkundig specialisten en 1 verpleegkundig 
specialist in opleiding die de zorgmedewerkers kunnen ondersteunen. De 24-uursdekking wordt 
geborgd door de Avond Nacht Weekend verpleegkundigen. 
 
Middels jaarlijkse workshops in carrouselvorm wordt de deskundigheid van de medewerkers op peil 
gehouden en wordt er aandacht gegeven aan de nieuwste ontwikkelingen en inzichten.  
Er is ruimte voor medewerkers om vervolgopleidingen te doen zoals eerstverantwoordelijk 
verzorgende of verpleegkundige. Ieder zelforganiserend team beschikt daarnaast over een 
scholingsbudget voor seminars en korte opleidingen.  
 
Brentano biedt veel ruimte aan opleidingstrajecten en streeft naar toename van het aantal 
verpleegkundig praktijkbegeleiders voor de komende jaren voor begeleiding en versterken van het 
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leerklimaat. In de opleidingsbegroting 2022 is wederom veel budget en tijd gereserveerd voor 
opleidingen en verhoging van de kwaliteit. Daarnaast wordt er ook getracht meer structuur in de 
leermodules te creëren door meer thema-gebaseerd te gaan werken.  
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8. Gebruik van hulpbronnen en informatie 
 

8.1 Hulpbronnen 
Dit thema heeft betrekking op de randvoorwaarden voor het bieden van kwalitatief goede 
verpleeghuiszorg. De benodigde hulpbronnen en de wijze waarop deze dienend zijn aan het primair 
proces zijn in dit hoofdstuk beschreven. 
 
Brentano maakt gebruik van de Vilans KICK-protocollen, deze kunnen door onze zorgmedewerkers 
online en via het zorgdossier Ecare worden geraadpleegd. Medewerkers werken o.a. met een iPad, 
hetgeen hen de mogelijkheid biedt om in de huiskamers hun dossiers bij te werken.  
 
Evaluatie van de zorgplannen met bewoners of de naasten van bewoners, de resultaten van Interne-
en externe audit, cliënttevredenheidsonderzoeken, spiegelgesprekken en uitkomst van de NPS2-
score vormen een belangrijke bron van informatie voor de teams.  
 
Deelname aan congressen en symposia over zorginhoudelijke thema’s vormt voor veel van onze 
medewerkers eveneens een belangrijke bron van informatie. De teams hebben hiervoor vanaf 2018 
de beschikking over een eigen budget. 
 
Brentano beschikt over een overeenkomst met V&VN voor de registratie van verpleegkundigen en 
verzorgenden in het kwaliteitsregister en lidmaatschap van V&VN. Een abonnement op 
nieuwsbrieven van bijvoorbeeld ‘Zorg voor Beter’, ‘Waardigheid en Trots en V&VN wordt 
gestimuleerd. 
 
Met e-learning brengen we het leren naar de zorgpraktijk en plaatsen we het in de context waar de 
medewerker op dat moment is. Zo wordt niet alleen de kloof tussen theorie en praktijk overbrugd, 
maar wordt de stof ook tot leven gebracht, hetgeen naar onze overtuiging zal bijdragen aan een 
effectievere leerervaring. Elke medewerkers kan zelf bepalen op welk moment hij/zij de scholing wil 
volgen 

 
8.2 Informatie 
Volgens het kwaliteitskader heeft het actief gebruik maken van informatie ten doel inzet van mensen 
en middelen, het leveren, monitoren, managen, samen leren en verbeteren van de kwaliteit van zorg 
te verbeteren., alsook het bieden van informatie aan bewoners en hun naasten opdat zij er ook 
gebruik van kunnen maken.  
 
Brentano verzamelt jaarlijks informatie over bewonerservaringen en gebruiken deze om de kwaliteit 
van zorg te verbeteren. De resultaten maken deel uit van het kwaliteitsverslag en deze kan worden 
gebruikt voor keuze-informatie voor (potentiële) bewoners. Ook levert Brentano in het kader van 
onderlinge landelijke vergelijkbaarheid minimaal één keer per jaar informatie over de NPS per locatie 
aan. Alle bewoners en/of hun naasten (1e contactpersoon) hebben desgewenst via een cliëntportaal 
inzage in hun eigen zorgdossier.  
 
 
 

 
2 Net Promotor Score 
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9. Verbeterparagraaf  
Deze verbeterparagraaf is opgenomen in ons het kwaliteitsplan 2022. In 2019 -2021 ligt stichting 
breed de nadruk op de implementatie van de 8 thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De 
verbeterparagraaf is opgesteld in dialoog met de zorgteams en is gebaseerd op de uitkomsten van 
een zelfanalyse m.b.t. het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De teams zijn hierin begeleid en 
ondersteund door de teamcoaches. Tevens is in 2021 een kwaliteitsverbeterplan opgesteld dat in 
2022 verder uitgerold wordt. In de volgende paragrafen zijn de aandachtspunten en verbeteracties 
uitgewerkt. 
 

9.1 Aandachtspunten en ontwikkelingen 2021 

Voor locatie ’t Huis aan de Poel, Nieuw Vredeveld, Klaasje Zevenster en Belmonte speelden de 
volgende aandachtspunten en ontwikkelingen: 

• Uitvoering Wet zorg en dwang (Vrijheid en Veiligheid) 

• Methodisch werken 

• Volgen PDCA-cyclus na incidenten melding 

• Het goede gesprek 

• Borging eigen regie bewoner 

• Palliatieve zorg 

• Advance care planning, gezamenlijke beleidsafspraken rondom het levenseinde 

• Dagbesteding: voor elk wat wils, eventueel ook in de vroege avond en/of tijdens het weekend 

• Geniet: eten zoals u wenst. Aandacht voor eten en drinken: voorkeuren van de bewoner 

• Meting en aanlevering kwaliteitsindicatoren verslagjaar 2020 

• Implementatie van de (verbeter)acties vanuit de RAK-projecten 

• Sociale Benadering Dementie (Annemarie Thé)  

• Uitvoering cliënttevredenheidsonderzoek (incl. NPS-score)  

• Zelforganisatie: teamrollen 

• Structurele aandacht voor medicatieveiligheid  

• Structurele aandacht voor basishygiëne  

• Structurele aandacht voor (seksuele)diversiteit 

• Medewerkers zijn op de hoogte en werken conform de beleidsnotitie ‘Leven in Vrijheid en 
Veiligheid’ (Wet zorg en dwang) en onze visie “Elke cliënt heeft recht op vrijheid, veiligheid wordt 
door ons op maat en flexibel georganiseerd’. 

• De GRIP-methodiek is geborgd. De Verpleegkundig Specialisten ondersteunen bij de borging, 
zodat onbegrepen onbegrepen gedrag op deze locatie op eenduidige en methodische wijze wordt 
behandeld.            

• Elk team draagt er steeds meer zorg voor dat bij elke bewoner alle tabbladen in het zorgdossier 
volledig zijn gevuld en aantoonbaar methodisch wordt gewerkt. Er vindt rapportage plaats op 
zorgdoelen en de inzet van onvrijwillige zorg is vastgelegd in het zorgdossier. 

• De PDCA-cyclus wordt na melding van een incident door ieder team steeds meer gevolgd. 
Incidenten en opvolging worden aantoonbaar periodiek besproken, bijvoorbeeld tijdens 
teamoverleggen, MDO’s of evaluaties van het zorgplan. Medicijnfouten worden binnen ieder 
team tenminste 1x per kwartaal aantoonbaar multidisciplinair besproken (beoogde score 100%). 

• Met een groot deel van de nieuwe bewoners is het ‘goede gesprek’ gevoerd, waar mogelijk in de 
thuissituatie voorafgaand aan de verhuizing.  

• Bewoners en vertegenwoordigers van bewoners ervaarden meer autonomie: voor onze 
medewerkers is de mogelijkheid van de eigen regie over leven en welbevinden voor de bewoner 
leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase. De afspraken, wensen en behoeften van 
bewoners en de naasten van bewoners zijn terug te vinden in het zorgdossier, in het dagelijks 
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leven en in de zorg. Het gebruik van het cliëntportaal en de invoer van de levensgeschiedenis door 
de bewoner of diens naaste in ‘Puur van jou’ wordt gestimuleerd. 

• De zorgmedewerkers van Klaasje Zevenster hebben de ambitie om goede palliatieve zorg te 
verlenen als volwaardig onderdeel van de reguliere zorg voor alle bewoners die niet meer beter 
worden. Goede palliatieve zorg verbetert kwaliteit van leven van bewoners en hun naasten, door 
het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige 
beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en 
levensbeschouwelijke aard. Elk team beschikt over een box palliatieve zorg.  

• Elk team wil passende zorg leveren, die aansluit bij wat belangrijk is in het leven van de bewoner. 
Op basis van hun waarden en opvattingen worden doelen voor huidige en toekomstige zorg en 
behandeling geformuleerd. Bij elke bewoner zijn ook gezamenlijke beleidsafspraken rondom 
levenseinde in het zorgdossier vastgelegd.  

• Het project ‘Dagbesteding; voor elk wat wils’ is gecontinueerd.  
De meeste bewoners beschikken over een individueel dagbestedingsplan, opgesteld door de 
activiteitenbegeleiding in nauwe samenwerking met de zorg. 

• De uitvoering van het project ‘Geniet: eten zoals u wenst’ is gecontinueerd.  

Het aantal eetmomenten per dag is uitgebreid. Bij elke bewoner zijn voorkeuren voor eten en 
drinken en gewenste hulp met de bewoner en familie van de bewoner besproken en vastgelegd in 
het zorgdossier.  

• Samenwerken met naasten ook als het moeilijk wordt  
Zorgmedewerkers van Klaasje Zevenster zijn nog beter toegerust om samen te werken met 
naasten in het dagelijkse leven, maar ook als het spannend en moeilijk wordt. Naasten, 
zorgmedewerkers en medebewoners kunnen worden ontlast en begeleid door deskundigen 
wanneer er sprake is van complexe samenwerkingsvraagstukken. 

• Werken is leren, leren is werken  
Er wordt geïnvesteerd in een goed werk- en leerklimaat o.a. door de inzet van verpleegkundig 
praktijkbegeleiders en ondersteuning van werkbegeleiders.  

• Warme overdracht, zachte landing 
Bewoners en naasten zijn intensiever voorbereid op het wonen in het verpleeghuis.  
Het goede gesprek draagt hiertoe bij.  

• Technologische innovaties  
Inzet Digicoach en eventuele uitrol van ‘slim incontinentiemateriaal’, afhankelijk van de 
uitkomst van de pilot in Nieuw Vredeveld. 

• Cliënttevredenheid is gemeten. 
• Binnen elk team is, voor zover mogelijk, door teamleden uitvoering gegeven aan de volgende 

teamrollen: Welzijn, Kwaliteit en veiligheid, Teamzaken, Communicatie, Planning & Productie en 
Facilitair.  

• Er wordt structurele aandacht besteed aan medicatieveiligheid. 
Ieder team beschikt over een aandachtsvelder medicatieveiligheid. Deze ziet toe op naleving van 
bestaande richtlijnen en werkafspraken door collega’s en levert een bijdrage tot meer 
bewustwording binnen het team op het gebied van medicatieveiligheid.  

• De mogelijkheden zijn onderzocht en de besluitvorming is afgerond m.b.t. de invoering van een 
elektronisch toedienregistratiesysteem (eTRS) voor bewoners in Klaasje Zevenster.  

• Er wordt is structureel aandacht besteed aan basishygiëne en infectiepreventie. 

Elk team beschikt over een aandachtsvelder hygiëne, deze ziet toe op naleving van bestaande 
richtlijnen en werkafspraken door collega’s en levert een bijdrage tot meer bewustwording 
binnen het team op het gebied van basishygiëne en infectiepreventie.  

• Er wordt structureel aandacht besteed aan (seksuele) diversiteit. 



Pagina | 43  
Kwaliteitsverslag 2021 verpleeghuiszorg  

Stichting Brentano Amstelveen 

 

• Elk team besteedt aandacht aan (seksuele) diversiteit, dit maakt deel uit van het methodisch 
werken en is o.a. terug te vinden in het activiteitenprogramma. Het certificaat Roze Loper is voor 
2022 gecontinueerd. 
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10. Openbaarheid en transparantie 
In het kwaliteitsplan wordt uitgegaan van het belang van transparantie. Voor het verbeterproces is 
het belangrijk dat relevantie informatie beschikbaar is voor alle betrokken partijen. Voor informatie 
en externe verantwoording is openbaarheid van het kwaliteitsverslag en vergelijkbaarheid van 
informatie vereist. Brentano zal het kwaliteitsverslag openbaar toegankelijk maken via o.a. haar 
website, de database van het Zorginstituut en een publieke website (bijvoorbeeld www.kiesbeter.nl).  
 
De resultaten van het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag zullen periodiek worden geëvalueerd en 
worden teruggekoppeld naar betrokkenen in onze zorgorganisatie. 
 
Intern 

• Medewerkers 

• VvAR 

• Lokale Cliëntenraden 

• Centrale Cliëntenraad 

• Ondernemingsraad  

• Raad van Toezicht 
 
Het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag zal tevens worden gebruikt voor externe verantwoording. 
 
Extern 

• Zorgkantoor 

• Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 


