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Kwaliteit en Behandelzorg: welke wensen zie je 

of heb je zelf op dat gebied? 

“Ik heb begrepen dat nog niet duidelijk is of de behan-

delaren ook een plek krijgen in de nieuwbouw van 

Lauwershof. Persoonlijk hoop ik daar wel op. Zoals we 

nu kunnen werken met korte lijnen naar de artsen, 

verzorgenden en andere behandelaren is het meepra-

ten en meedenken over oplossingen heel goed gefaci-

liteerd. De afstemming gaat nu heel gemakkelijk en 

op een natuurlijke manier. Dat wordt veel lastiger als 

we meer verspreid en buiten het gebouw worden ge-

plaatst”.  

 

Kwaliteit en Behandelzorg, waar mogen we trots 

op zijn? 

“Dat het ondanks alle veranderingen die op ons afko-

men, toch steeds weer lukt om kwaliteit te leveren. Er 

is veel kennis en kunde in huis, wat maakt dat het 

vaak lukt om de doelen te behalen zodat onze cliënten 

tevreden zijn”.  

woordiger werd benaderd waarvan de naaste de vra-

gen wel zelf had kunnen beantwoorden. Vanwege de 

selectie uit de vertegenwoordigers in verband met de 

onafhankelijkheid van het onderzoek, kon dit niet wor-

den voorkomen. Een aantal vertegenwoordigers stelde 

hierover vragen. Gelukkig toonden zij begrip toen de 

werkwijze werd uitgelegd. In de brief die als herinne-

ring is gestuurd naar vertegenwoordigers die nog niet 

gereageerd hebben, wordt hier op geanticipeerd.    

De response van de vertegenwoordigers is tot nu toe 

al hoog, zo’n 50% van de aangeschrevenen heeft ge-

reageerd. Verwacht wordt dat dit percentage nog zal 

stijgen na de herinneringsbrief. 

Daarnaast zijn cliënten van de beide revalidatieafde-

lingen, somatische afdelingen en van Buiten Zorg ge-

ïnterviewd door PwC. De interviewers lieten weten 

overal prima te zijn ontvangen en begeleid, waarvoor 

dank aan alle betrokken collega’s. 

Als er nog vragen zijn over de CQi, neem dan contact 

met: m.raat@magentazorg.nl  

Update CQi Magentazorg 

voorjaar 2015 

Zoals eerder in het nieuwsbericht vermeld, neemt Ma-

gentazorg weer deel aan de landelijke CQi. Het onder-

zoek wordt verplicht uitgevoerd door een extern bu-

reau: evenals in 2013 is de keuze gevallen op PwC.  

De onderzoeksperiode is net over de helft; tot 8 april 

2015 kunnen vertegenwoordigers van pg-cliënten vra-

genlijsten insturen. Niet alle vertegenwoordigers zijn 

aangeschreven, PwC maakte een selectie uit de adres-

bestanden. 

Voor de verzorgingshuizen is gekeken naar de gemid-

delde bewoner om aan de hand daarvan te kiezen 

voor interviews met de cliënten of de schriftelijke en-

quête onder de vertegenwoordigers. Een keuze voor 

allebei manieren op één locatie is niet gemaakt we-

gens het risico op onvoldoende response. Bij onvol-

doende interviews of teruggestuurde vragenlijsten 

mogen de uitkomsten namelijk niet verwerkt worden 

om de privacy te garanderen van degene die de vra-

gen heeft ingevuld of beantwoord.   

Door te kiezen voor de schriftelijke enquête voor alle 

vertegenwoordigers van cliënten van, bijvoorbeeld, 

Hoog Duinen, is het voorgekomen dat een vertegen-

“Waardigheid en trots, liefdevolle 

zorg voor onze ouderen” 

Onder deze titel lanceerde staatssecretaris Van Rijn 

zijn “plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen”. Tus-

sen het schrijven van deze tekst en het uitkomen van 

het nieuwsbericht wordt het plan besproken in de 

Tweede Kamer. Dit kan nog leiden tot veranderingen. 

Hieronder toch volgens afspraak een samenvatting 

van het derde speerpunt uit het plan.   

 

Speerpunt 3: Meer ruimte voor- en kwaliteit van 

professionals 

De ruimte die professionals krijgen om in overleg met 

de cliënten en familie echt samen te bepalen wat ver-

staan wordt onder kwalitatief goede en veilige zorg 

wordt benoemd. Maar ook hier is de spanning merk-

baar als het gaat om een overheid die zaken wil over-
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laten aan de beroepsgroep en tegelijkertijd aan ban-

den wil leggen door (streng) te controleren. Zo wordt 

onder het kopje “Verantwoorde personeelssamenstel-

ling” aangegeven dat de hiervoor te ontwikkelen Leid-

raad geen blauwdruk zal zijn, maar wel dat de inspec-

tie de Leidraad zal gaan hanteren.  

 

Meer ruimte lijkt te vinden in het samen met de cliën-

ten, mantelzorgers en professionals kiezen welke indi-

catoren uit het nog te ontwikkelen “Kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg” als het meest van belang worden 

gezien als het gaat om kwaliteit en veiligheid. Dit 

kwaliteitskader, niet te verwarren met het bestaande 

kwaliteitskader verantwoorde zorg, moet nog ontwik-

keld worden. Volgens het plan komt de focus niet te 

liggen op meten en bijhouden van lijstjes, maar gaat 

het veel meer om het gesprek hierover met de cliën-

tenraad, ondernemingsraad en de eigen professionals. 

En het inregelen van deze samenspraak in een cyclus, 

zodat steeds opnieuw bekeken wordt of de thema’s 

nog de juiste zijn, doelen worden gehaald of acties 

moeten worden bijgesteld.  

 

Als het gaat om de kwaliteit van professionals komt er 

veel aandacht voor opleiden. De opleidingen moeten 

beter aansluiten bij de beroepspraktijk. Meer aandacht 

moet worden besteed aan de samenwerking met man-

telzorgers en vrijwilligers. Aangegeven wordt dat hier-

in een taak ligt voor alle niveaus, bijvoorbeeld voor 

verzorgenden maar ook voor artsen.  Erkend wordt 

dat de beroepspraktijk geconfronteerd wordt met een 

sterke toename van complexe zorgvragen. Ook hier 

dient de opleiding op aan te sluiten. Daarnaast wordt 

voorzien in een in te richten “top care en kennisinfra-

structuur” om wetenschappelijke kennis beter en ge-

makkelijker te verspreiden binnen de beroepspraktijk.  

 

Wat betekent bovenstaande voor Magentazorg? 

Veel van bovenstaande is niet helemaal of soms hele-

maal niet nieuw voor onze organisatie. Zo heeft 'ons' 

zorgkantoor in de contractering altijd eisen gesteld 

aan de personele bezetting in relatie tot de zzp’s van 

intramurale cliënten. Tijdens de materiele controles 

werd Magentazorg daar ook op beoordeeld. Te ver-

wachten valt dat de leidraad personele bezetting geen 

grote wijzigingen zal laten zien ten opzichte van deze 

contractuele eisen.  
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Met de MagentAcademy is al ingezet op anders oplei-

den en meer aandacht voor welzijn, wonen en samen-

werken met familie en vrijwilligers. Ook projecten als 

Familieparticipatie, Warm Welkom en de instructies 

van Angèle Jonker proberen de vereiste cultuuromslag 

hierbij te ondersteunen. Het is niet zo dat dit nu alle-

maal al goed loopt, maar er is al het een en ander ge-

zaaid. Van de afdeling P&O komt het bericht dat al 

nagedacht wordt over een meerjarenopleidingsplan 

dat goed moet aansluiten op de meerjarenstrategie 

van Magentazorg.  

 

Onduidelijk is nog hoe het kwaliteitskader verpleeg-

huiszorg er straks uit ziet. Maar de beschreven manier 

om er mee om te gaan komt bekend voor. Ook hierbij 

heeft het zorgkantoor een aanjagende rol gespeeld. 

Zo is het al langere tijd verplicht om samen met de 

cliëntenraad per locatie tenminste twee verbeterthe-

ma’s te selecteren aan de hand van de CQi uitslagen. 

Voor de zomer worden de uitkomsten van het nu lo-

pende onderzoek verwacht. Een mooi kans om deze 

methode weer opnieuw toe te passen en in de jaar-

plannen voor 2016 nader uit te werken.  

 

Kortom, er wordt al in de richting gewerkt van 

“Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ou-

deren”, al zijn we er natuurlijk nog niet. En het is inte-

ressant welke invloed de  Tweede Kamer op het plan 

van de staatssecretaris zal hebben.  

 

Wordt vervolgd 




