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“Waardigheid en trots, liefdevolle 

zorg voor onze ouderen” 

Onder deze fraaie titel lanceerde staatssecretaris Van 

Rijn zijn “plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen”. 

Zoals in het vorige nieuwsbericht aangekondigd, zal 

steeds een korte beschrijving van één van de speer-

punten uit dit plan worden gegeven. Waarbij ook een 

relatie gelegd wordt met de ontwikkelingen binnen 

Magentazorg. Het plan van aanpak kent vijf speerpun-

ten in totaal.  

 

Speerpunt 2: Basis op orde: veilige zorg 

 

Toezicht en ondersteuning 

Op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) 

hebben de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) 

en de minister nu ook al een aantal bevoegdheden in 

situaties waarbij er risico’s bestaan voor de kwaliteit 

en de veiligheid van de zorg. Maar dit instrument 

wordt verder uitgewerkt in een zogenoemde 

‘escalatieladder’ die in de loop van dit jaar wordt voor-

gelegd aan de Tweede Kamer. Zo wordt bijvoorbeeld 

gedacht een het toevoegen van externe deskundigheid 

naast een bestuurder, als de situatie daartoe aanlei-

ding geeft.  

 

In lijn daarmee wordt ook het toezicht door de IGZ 

geactualiseerd. De inspectie wil meer dan voorheen 

gaan toetsen of de zorgafspraken met de cliënt of be-

woner feitelijk zijn nagekomen. En in de uitvoering 

van het toezicht wil de inspectie meer gebruik maken 

van onverwachte elementen. Zo wordt een pilot  

geëvalueerd waarin het gebruik van ‘mystery guests’ 

is uitgeprobeerd. En via www.ZorgkaartNederland.nl 

wil de IGZ haar bevindingen makkelijker toegankelijk 

maken voor de burger. In dat kader wordt ook ge-

dacht aan publieksversies van de inspectierapporten. 

De aandacht voor infectiepreventie blijft hoog.  

 

Naast de plannen en ideeën om het toezicht aan te 

scherpen, wordt ook gedacht aan ondersteuning voor 

de zorgaanbieders. Hiervoor wordt “In voor Zorg” in-

gezet om een programma op te zetten dat verpleeg-

huizen faciliteert bij kwaliteitsverbetering. Via dit pro-

gramma kan dan gebruik gemaakt worden van het 

advies van deskundigen. 

 

 

Leren van fouten en incidenten 

De inspectie wil nadrukkelijker dan voorheen gaan 

toetsen hoe zorgaanbieders omgaan met fouten, inci-

denten en klachten. Wordt daarvan geleerd en worden 

de meldingen gebruikt om tot verbetering te komen? 

In het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschil-

len zorg (Wkkgz) dat ingediend is bij de Eerste Kamer 

worden hierover nadere regels gesteld.  

 

Wat betekent bovenstaande voor Magentazorg? 

De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn zich 

zeer bewust van de gevolgen van een negatief oordeel 

van toezichthouders als de IGZ. In die zin bevat het 

plan geen elementen waardoor een andere houding of 

andere stappen aan de orde zijn. Het onverwachte 

element in het toezicht, dus echt onaangekondigd be-

zoek, maakt het maken van interne afspraken wel no-

dig. Zoals wie opgeroepen moet worden om de toe-

zichthouder op zo’n moment te ontvangen en te 

woord te staan.  

 

Magentazorg is er al aan gewend dat uitkomsten uit 

landelijke kwaliteitsmetingen en rapporten van de in-

spectie op voor publiek toegankelijke plaatsen gepu-

bliceerd worden. Transparant werken past bovendien 

in de visie van Magentazorg.  

 

Onze organisatie is ook al heel lang gewend om klach-

ten en incidenten te registreren. Waarbij als het gaat 

om een klacht steeds samen met de klager gezocht 

wordt naar een praktische oplossing.  

 

Verder is het veilig melden van incidenten niet nieuw 

en al jaren een verplichting die voortvloeit uit het HKZ

-certificaat. Dat geeft ook als risico dat het melden 

van incidenten min of meer een automatisme is ge-

worden. Net als de stappen die na een melding gezet 

moeten worden. Daarom is op een aantal plekken in 

de organisatie de PRISMA-methode opnieuw toegelicht 

en geoefend. Deze methode ondersteunt het breed 

kijken naar alle elementen die een rol gespeeld kun-

nen hebben als het gaat om wat nu geleid heeft tot 

het incident. Terwijl het er nu vaak op lijkt dat de oor-

zaakanalyse zich vooral beperkt tot cliënt gebonden 

factoren. Het gaat er om bij het onderzoeken van de 

(mogelijke) oorzaken een zo breed mogelijke kijk te 

hebben. Want als je de oorzaken niet goed inventari-

seert kun je ook niet komen tot verbetermaatregelen 
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die echt helpen een volgend incident te voorkomen.  

 

Als je meer wil weten over de prismamethode, kun je 

contact opnemen met de coördinator kwaliteit, 

m.raat@magentazorg.nl 

  

Wordt vervolgd.  

speelt, hoef je dat ook niet steeds uit te leggen”.  

Er wordt al hard getrokken aan de omslag die we hier-

in moeten maken en Lia waardeert dat enorm. Maar, 

zo waarschuwt ze, het systeemdenken is ook heel 

hardnekkig: “zo laat of op die dagen douchen of ont-

bijten. Want daar zijn we op ingericht en zo doen we 

het al altijd. Het gaat dan om ingesleten patronen. 

Medewerkers voelen zich daar veilig bij en dat  poets 

je niet zomaar uit. En het is ook waar dat niet alle 

mantelzorgers een actieve rol kunnen of willen spelen 

in de dagelijkse ondersteuning. Maar er is nog veel te 

winnen door ons echt uitnodigend naar de mantelzor-

gers op te stellen. De omslag ligt er vooral in dat we 

ons er echt van bewust moeten zijn dat onze locaties 

de nieuwe woonsituatie vormt voor onze bewoner. En 

dat onze rol aanvullend is op wat de bewoner zelf of 

samen met zijn familie nog kan doen en regelen”. 

“Veranderingen zijn lastig, brengen onzekerheid, maar 

bieden ook uitzicht op verbetering. Uiteindelijk wint 

ook de medewerker er bij. Als je echt de ruimte krijgt 

om je werk zo in te richten dat je ondersteuning op 

maat biedt, worden je taken afwisselender en daar-

mee interessanter. Het vereist veel meer inlevingsver-

mogen en creativiteit en voorkomt dat je dagelijks 

‘eenheidsworst’ aanbiedt. Je krijgt ruimte om je in te 

leven in de ander en zijn of haar familie. Met als belo-

ning waarschijnlijk meer waardering. Maar je rol wordt 

ook belangrijker. Jij wordt voor de bewoner en de fa-

milie een belangrijke adviseur die vanuit professionele 

kennis en ervaring keuzemogelijkheden aandraagt. 

Medewerkers die vanuit hun professionaliteit alleen 

daar ondersteunen waar dat nodig is en nauw samen-

werken met de bewoner en zijn of haar familie mogen 

heel trots zijn op hun werk. In die zin noem ik de ‘Wet 

langdurige zorg’ liever de ‘Wet liefdevolle zorg’. 

In het plan staat onder ethische discussie ook 

iets over de balans tussen welzijn en risicovrije 

zorg. Wat vind jij daarvan? 

“Dat is een spagaat en dat lees je ook het hele plan 

door. Enerzijds is er alle ruimte voor de bewoner om, 

eventueel met ondersteuning door de mantelzorger, te 

bepalen hoe hij of zij wil wonen. Aan de andere kant 

wordt het toezicht op het naleven van regels die er-

voor zorgen dat risico’s zoveel als mogelijk worden 

vermeden, verscherpt”.  

Interview met  

Lia de Jongh over  

veranderingen in de zorg  

en het effect daarvan op  

Magentazorg 

 

Lia, onlangs publiceerde het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport het verbeter-

plan voor verpleeghuizen. 

“Ja, het plan heeft een mooie naam: waardigheid en 

trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen”.  

Wat betekent dit plan voor Magentazorg, bij-

voorbeeld als je er in leest “mijn leven, mijn 

plan”? 

“Dat gaat echt over de vraag wie de regie heeft. Die 

hoort natuurlijk altijd bij de bewoner of cliënt zelf te 

liggen. Het verzorgingshuis of verpleeghuis is voor 

hem of haar vaak de laatste woonplek. In je eigen 

huis wil je zelf kunnen bepalen hoe je leven verloopt. 

Het gaat vaak om kleine dingen en vooral dat je kunt 

kiezen. Wel of niet douchen, uitslapen of er vroeg uit. 

Of op welk moment je warm eet. En of dat uit onze 

keuken komt, van de chinees om de hoek of af en toe 

bij de patatboer vandaan, bij wijze van spreken. Je 

wilt ook niet elke dag hetzelfde beleg op je broodje 

omdat je ooit een keer op een lijstje hebt aangekruist 

dat je van leverworst houdt. Het gaat vooral om die 

dingen. Je wilt niet wonen in een systeem waar ande-

ren bepalen hoe je dag er uit ziet”.  

Veel bewoners zijn niet of slechts voor een deel in 

staat om aan te geven wat ze willen, dat weet Lia ook. 

“Daarom zie ik de familie ook als onze klanten. Door 

echt met hen samen te werken, kunnen we veel meer 

en beter aansluiten op hoe iemand leefde toen hij of 

zij nog zelfstandig woonde. En het levert uiteindelijk 

ook winst op. Familie die betrokken is bij de bewoner, 

weet hoe zijn of haar dag eruit ziet en weet wat er 




