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Introductie 
 
King Arthur Groep is een organisatie die specifiek aan de mens met dementie en zijn of 
haar naasten begeleiding en zorg biedt.  
 
Wij bieden diverse diensten waarmee wij bijdragen aan een waardig leven en een warm- 
en veilig thuis voor de mens met dementie en hun naasten. Wij kunnen de persoon met 
dementie vanaf het niet pluis gevoel tot de laatste levensfase begeleiden. 
 
Wij bieden:  
 

- casemanagement  
(Amersfoort, Gooi, Soest, Veenendaal) 

- individuele begeleiding thuis in diverse regio’s  
(Almere, Amersfoort, de Bilt, Gooi, Soest, Utrecht, Veenendaal, Wijdemeren) 

- wijkverpleging 
(Soest, Amersfoort) 

- ontmoetingscentra en inloophuizen  
(Utrecht, de Bilt, Amersfoort, Soest, Achterveld, Hilversum, Loosdrecht) 

- ontmoetingshuis/logeerhuis 
(Amersfoort, de Bilt)  

- woonhuis 
(Ridderspoor: Hilversum; 2021 gepland in Bunschoten) 

 
Voor de actuele informatie verwijzen wij naar www.kingarthurgroep.nl. 
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Visie  
 

‘Men is thuis waar men zich begrepen voelt.’ 
 

‘Verlies van (cognitieve) functies betekent nog niet dat iemand 
geen identiteit heeft of eigen wensen en behoeften heeft.  
Iedereen heeft een eigen verleden, heden en toekomst.’ 

 

In elke levensfase kunnen wij kiezen waar wij willen wonen, wat wij willen doen en met 
wie wij omgaan. Natuurlijk rekening houdend met onze financiële, relationele, sociale en 
werk situatie. 

In onze visie moet je ook kunnen blijven kiezen als je met dementie of andere vormen 
van zorg te maken krijgt. Er verandert veel, voor degene met dementie, maar zeker ook 
voor zijn of haar naasten, zoals een partner en familie. Een omgeving waar je je thuis 
kunt voelen en begrepen voelt, is dan het minste wat geboden kan worden. 

King Arthur Groep biedt persoonlijke begeleiding en zorg waar rekening wordt gehouden 
met ieders achtergrond en interesses en waar partners en familie een belangrijke rol 
spelen.  

Missie 
 

‘Het bijdragen aan een waardig leven en een warm  
en veilig  thuis voor mensen met dementie en hun naasten.’ 

 
King Arthur Groep biedt in dialoog met mensen met dementie, hun naasten, 
zorgverleners en vrijwilligers persoonlijke zorg en begeleiding. De basisgedachte is met 
de juiste stimulans en ondersteuning, mensen zolang mogelijk in staat te stellen om zijn 
of haar leven te leiden, zoals zij dat wensen. 

King Arthur Groep gaat uit van de mogelijkheden en behoeften en niet uit van 
beperkingen. King Arthur Groep helpt bij het ontwikkelen van copingstrategieën, zodat 
degene met dementie én de mantelzorger zo goed mogelijk om kunnen gaan met de 
beperkingen. Dit versterkt de eigenwaarde van beiden.  

Naast persoonlijke zorg en begeleiding biedt King Arthur Groep ook voorlichting en 
advies. Door (vroegtijdig) te begrijpen wat er aan de hand is en wat dit in de praktijk 
betekent, kunnen degene met dementie en zijn mantelzorgers een beter begrip krijgen 
voor elkaar en zo elkaar langer en beter ondersteunen. 

Daarnaast draagt King Arthur Groep waar mogelijk bij aan kennisontwikkeling en 
wetenschappelijk onderzoek.  

  



Kwaliteitsverslag 2019 | Kwaliteitsplan 2020 | King Arthur Groep 
 

  

King Arthur Groep is een combinatie van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg  Pagina 5 van 46 

Leidende principes 
 
Onze visie en missie is vertaald in 5 leidende principes, die volgens ons bijdragen aan 
een waardig leven en een warm en veilig thuis voor mensen met dementie. Deze 
leidende principes sturen onze manier van werken en zijn van toepassing op alle 
betrokkenen in de organisatie. Zoals we met de mensen met dementie om gaan, willen 
wij ook met elkaar en samenwerkingspartners omgaan. 

De ronde tafel gedachte vormt de kern en basis van onze organisatie: wij hebben niet de 
wijsheid in pacht, staan niet aan het hoofd, maar werken gelijkwaardig met alle 
betrokkenen samen aan onze missie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leidende principes: 

 De mens zien: Ieder mens is uniek. We tillen het leven boven de ziekte uit. 
Zetten mensen in hun kracht. We plaatsen mensen met dementie en teamleden 
niet in een hokje, maar zien iedereen als een uniek persoon. 
(kwaliteitskader: persoonsgerichte zorg en ondersteuning) 
 

 Iedereen is welkom: Wij zijn open, gastvrij, respectvol en uitnodigend. Er is 
altijd een plek aan tafel. Iedereen mag meedoen. Alles mag, niets moet. Op elk 
moment van de dag dat iemand binnenkomt of je iemand tegenkomt, wordt hij of 
zij gastvrij ontvangen, gedag gezegd en hulp geboden. 
(kwaliteitskader: wonen en welzijn) 
 

 Betrouwbare partner: We zijn oprecht en komen onze afspraken na. Doen wat 
we zeggen en zeggen wat we doen. Houden elkaar scherp op onze toegevoegde 
waarde. Investeren in onszelf door opleiding en ontwikkeling. 
(kwaliteitskader: veiligheid, leiderschap, governance & management) 
 

 Denken in mogelijkheden: We zijn krachtige ondernemers die uitgaan van wat 
kan. Voelen ons eigenaar en vinden altijd een oplossing. Zijn ons bewust van 
kaders en regels en gaan daar creatief mee om. Geen ja maar, maar denken in 
wat wél kan. 
(kwaliteitskader: leren & verbeteren) 
 

 Samen in dialoog: Samen kom je verder. We zoeken elkaar op, gaan in gesprek, 
luisteren, proberen te begrijpen alvorens begrepen te worden. Praten niet over 
maar met iemand. Spreken elkaar aan als het goed gaat of beter kan. Blijven 
positief en vrij van oordelen.  
(kwaliteitskader: leren & verbeteren, leiderschap, governance & management) 
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Terugblik kwaliteitsplan 2019 
 
Er is hard gewerkt in 2019, waar de focus lag op de vakinhoudelijke ontwikkeling en 
leren. We hebben flinke stappen gezet in onze professionalisering. In een 
kwaliteitsdialoog hebben we teruggeblikt op 2019: wat stond ons te doen en hoe is dit 
gegaan? Aan de kwaliteitsdialoog van november 2019 namen verschillende teamleden 
deel:bestuur, kwaliteit, HR, behandelaren, begeleiders.  

 
In 2019 heeft de focus gelegen op leren-leren, meer bewustwording bij teamleden van 
de kwaliteitsthema’s en op professionalisering van de organisatie. De organisatie is 
geprofessionaliseerd door te werken aan een verbeterd en transparant 
kwaliteitsmanagementsysteem, een aangescherpte visie op deskundigheid en scholing 
van teamleden en door het kwaliteitsbewustzijn bij alle teamleden te verhogen. Deze 
basis zorgt voor een goed vertrekpunt voor alle teamleden om de kwaliteit continu te 
verbeteren. De professionaliseringsslag wordt in 2020 doorgezet, zodat de gehele 
kwaliteitverbetercyclus ingericht en geborgd wordt op organisatie-, team en individuele 
niveau. 
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Kwaliteitsverslag 2019 
In ons kwaliteitsbeleid (bijlage C) staat beschreven hoe wij op Ridderspoor invulling 
geven aan de normen van het kwaliteitskader. In dit hoofdstuk staat per onderdeel 
beschreven hoe wij aan onze doelen zoals gesteld in het kwaliteitsplan 2019 hebben 
gewerkt, met de bijbehorende resultaten.  

Persoonsgerichte zorg- en ondersteuning 

 Organisatie breed 

We hebben de organisatie samen klaar gemaakt voor de Wet zorg en Dwang. 
Ridderspoor is geregistreerd als WZD-accommodatie en de ontmoetingshuizen in 
Amersfoort en De Bilt zijn geregistreerd als WZD-locatie. Zorgstem is de onafhankelijke 
clientvertrouwenspersoon en Jacqueline de Groot is de WZD functionaris. Met ons lerend 
netwerk hebben we samen gekeken naar de wet en gebrainstormd over de toepassing. 
N.a.v. deze werksessies en brainstormsessies met alle teamleden is ons beleid op 
Vrijheid & Veiligheid op- en vastgesteld. Werkwijzen voor onze locaties zijn daaruit 
voortgekomen. Deze geven handvatten in het geven van persoonsgericht zorg- en 
ondersteuning en zoveel mogelijk te sturen op eigen regie en vrijheid.  
 
Sinds 2019 werken we met het nieuwe zorg-/begeleidingsplanformat ‘mens in beeld’. Dit 
format geeft meer houvast in het vastleggen van de persoonsgerichte zorg- en 
ondersteuning. Het format is in 2019 tussentijds en aan het eind van het jaar 
geëvalueerd en vooral voor de 24-uurszorg is er behoefte aan een verfijning en het beter 
vast kunnen leggen van risico’s. Het format is hierop aangepast, maar het huidige ECD, 
Qurentis, faciliteert de zorgverleners van de 24-uurszorg onvoldoende in het snel 
inzichtelijk krijgen van de zorgplannen, doelen en risico’s. In 2019 is er daarom een 
nieuwe versie van het ECD met een aantal teamleden bekeken, Carefriend. De 
verwachting is dat Carefriend in 2020 ingevoerd wordt. 

 Ridderspoor 

Door wisselingen in het team was behoefte aan stabiliteit om de persoonsgerichte zorg- 
en ondersteuning beter te kunnen garanderen. Daarom hebben we in 2019 het aantal 
EVB’ers (eerst verantwoordelijke begeleider) teruggebracht naar twee. Zij hebben als 
aanspreekpunt gefungeerd voor alle bewoners en konden persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning waarborgen. Dit is terug te zien in korte lijnen die ontstonden tussen 
familie, behandelaren en teamleden.  

Sinds 2019 staan er periodiek bewonersbesprekingen op de agenda; elke bespreking 
staan een aantal bewoners centraal. De methodiek van dit overleg wordt verfijnd in 2020 
en moet voor meer aandacht en focus op persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
zorgen.  

Onder begeleiding van onze psycholoog en EVB’er is de STA-OP methodiek als instrument 
voor een gedragsanalyse geïntroduceerd. De inzet van deze methodiek kan ervoor 
zorgen dat we voorkomen dat er onnodig complexere zorg/begeleiding en/of 
psychofarmaca wordt toegediend en aan de behoefte van de bewoner wordt voldaan. De 
methodiek wordt alleen nog toegepast door de EVB’ers en nog weinig door teamleden. 
Dit verdient in 2020 aandacht. 

Net als voorgaande jaren staan wensen van de wensen van onze bewoners centraal. Zo 
is er een uitje georganiseerd naar de dierentuin en naar het strand op verzoek van een 
bewoner. Ook is een bewoner naar de golfbaan geweest omdat zij daar nog graag een 
keer wou komen. 
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Wonen en welzijn 

 Ridderspoor 

Tijdens een huisbijeenkomst met familie eind 2018 zijn er verbeterpunten opgesteld: 
meer kinderen Ridderspoor laten bezoeken, een rustige ruimte creëren waar bewoners 
zich kunnen terug trekken, een werkwijze waarbij we kleding niet te snel wassen en het 
opnieuw in leven roepen van de huisuitjes.  

In 2019 is gehoor gegeven aan deze wensen. De kinderen van een bijgelegen basisschool 
zijn op bezoek geweest: elke twee weken kwam een groepje kinderen meedoen in de 
huiskamers. Het bezoek zorgde voor een natuurlijke interactie tussen de bewoners en de 
kinderen, die gezamenlijk tekenden of andere spelletjes met elkaar deden. Er is een 
uitjescommissie (zowel team- als familieleden) in het leven geroepen voor de jaarlijks 
uitjes. In gezamenlijkheid is besloten om gelden vanuit Waardigheid en Trots apart 
hiervoor te reserveren en met familie is besloten dat de omgang van deze gelden door 
KAG wordt vormgegeven.  

Om meer rustige plekken in huis te creëren is besloten om het ontmoetingscentrum te 
verhuizen naar een andere locatie. In 2020 verhuist het OC en ontstaat er meer ruimte 
voor de bewoners. Tenslotte hebben alle bewoners een ring voor in de kledingkast 
gekregen, waarachter ze gedragen kleding kunnen hangen die nog niet gewassen hoeven 
worden.   

Veiligheid 

 Organisatie breed 

In 2019 is er structurele aandacht en scholing geweest op de thema’s: hygiëne en 
infectie preventie, huiselijk geweld, medicatieveiligheid en risicosignalering. Elk thema is 
door het jaar heen afgetrapt tijdens een kenniszorgcafé. Een deskundige van het 
betreffende onderwerp gaf 3 avonden scholing aan alle teamleden. Vervolgens stond het 
thema bij elk teamoverleg en kwartaalbijeenkomst op de agenda. Het 
kwaliteitsbewustzijn bij teamleden is zichtbaar verhoogd. We merkten dat teamleden de  
kwaliteitscoördinator beter wisten te vinden voor vragen en het bespreken van 
verbeterpunten. Maar ook werden vaker incidenten, verbeterpunten, observaties m.b.t. 
kwaliteitsthema’s onderwerp van gesprek in teamoverleggen.  

 Ridderspoor 

Alle teamleden zijn gedurende het jaar geschoold zij-aan-zij (training on the job) op de 
onderwerpen: medicatieveiligheid en risico signalering. Ook zijn er klinische lessen 
geweest over: PDL, tilliften, ADL, communicatie in een team en psychofarmaca. Vooraf 
elk scholingsaanbod zijn de betreffende werkwijzen herzien en geactualiseerd. De 
kwaliteitsverpleegkundige heeft a.d.h.v. van de veilige principes van de medicatieketen 
het medicatieproces op Ridderspoor verbeterd en haar collega’s on the job scholing 
gegeven. Ook het facilitaire team is geschoold op schoonmaak in de zorgsector.  

Tenslotte is er in 2019 veel aandacht geweest voor de persoonlijk hygiëne van 
teamleden. Zo zijn er afspraken gemaakt over werkkleding en het gebruik van 
heuptasjes. Eind 2019 is de persoonlijke hygiëne zichtbaar verbeterd: geen sieraden, 
korte mouwen en wasbare heuptasjes. 
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Leren en verbeteren van kwaliteit 

 Organisatie breed 

In november 2019 is n.a.v. het kwaliteitsplan 2019, dit verslag en de stand van zaken 
een kwaliteitsdialoog gevoerd. Aanwezig waren: bestuur, HR, kwaliteit, behandelaren, 
begeleiders. Hierin hebben we gereflecteerd op 2019 en samen het kwaliteitsplan voor 
2020 op- en vastgesteld.  

Alle teamleden zijn geschoold in de kwaliteitsverbetercyclus; tijdens 
kwartaalbijeenkomsten, tijdens de workshops KAG systemen en kwaliteit, 
teamoverleggen en teamlerensessies.  

Alle besluitvorming gaat middels onze ronde tafel methodiek. Een methodiek die zorgt 
dat teamleden zelf voorstellen kunnen inbrengen en gezamenlijk middels de 
consentmethode kunnen besluiten. Door deze methodiek hebben teamleden 
medezeggen- en eigenaarschap. Dit draagt zichtbaar bij aan de motivatie om te 
verbeteren.  

In 2019 hebben er diverse audits plaatsgevonden. Unic Medical Service is op alle locaties 
geweest voor een audit hygiëne en infectie preventie. Daarnaast is een oud-inspecteur 
steekproefsgewijs op locatie geweest voor eenzelfde informele audit. Dit was input voor 
direct verbetering en het kwaliteitsplan 2020. Ook heeft Perspekt een PREZO Care audit 
uitgevoerd. O.a. kwam methodisch handelen als verbeterpunt uit de bus. Diverse acties 
daarvoor zijn opgenomen in het kwaliteitsplan 2020 en  de kwaliteitscoördinator en 
HRfunctionaris zijn op training geweest om de PREZO Care methodiek als 
kwaliteitsmanagementsysteem eigen te maken.  
 
Het idee om jaarlijks een stakeholdersessie te organiseren is geparkeerd. De organisatie 
heeft nog slagen te maken in haar professionalisering en wil eerst de basis op orde 
hebben. In 2022 staat de ontwikkeling hiervan opnieuw op de agenda. 

 Ridderspoor 

In 2019 zijn de teamlerensessies doorontwikkeld dankzij Waardigheid en Trots op 
Locatie. Maandelijks vindt er ene teamlerensessie van drie uur plaats met als avste 
onderdelen: KVC, bewonersbespreking, Intervisie. Een coach heeft ons de KVC (Kwaliteit 
Verbeter Cyclus) leren toepassen in de teamlerensessie. Een aantal teamleden kunnen 
deze cyclus nu begeleiden. In 2020 krijgt het borgen van deze methodiek de aandacht. 
Eind 2019 is een start gemaakt met de herhaalscan van Waardigheid en Trots op Locatie, 
waarin we kunnen zien of o.a. deze interventie effect heeft. 

In 2019 is een interne audit hygiëne en infectie preventie ontwikkeld en door twee 
teamleden uitgeprobeerd. In 2020 wordt deze audit doorontwikkeld.  

Personeelssamenstelling 

 Organisatie breed 

In 2019 zijn de vakvereisten voor teamleden aangescherpt. Het selectietraject is hierop 
bijgesteld en vakvereisten krijgen nu meer aandacht bij de selectie. Voor de werving en 
selectie is eenn teamlid aangesteld.  
 
In 2019 zijn er voor het eerst hercontracteringsgesprekken gevoerd met alle teamleden. 
Hierin stond o.a. de vakbekwaamheid centraal. Maar ook onze andere vereisten: KAG- en 
ROL bekwaamheid, onze gedragscode (opgezet in 2019) en scholingsplan. Met alle 
teamleden die niet voldoen aan de gevraagde eisen zijn afspraken gemaakt om binnen 1 
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jaar te voldoen. Om teamleden hierin te faciliteren wordt vanaf 2019 een leren-leren plan 
aangeboden: een budget waarmee teamleden zich kunnen laten scholen. Scholing van 
teamleden wordt bijgehouden, zodat we kunnen monitoren op gemaakte afspraken.  

Het opstellen van het vakbekwaamheidsbeleid gaf ons het inzicht in het gemis van een 
opleiding specifiek gericht op dementiezorg. Er zijn weinig opleidingen die aansluiten bij 
praktijk, voldoen aan de vakvereisten én gespecialiseerd zijn in dementie. Daarom 
hebben wij met opleidingsinstituut Zorg en Werk in 2019 een dementie opleiding (MBO 
niveau 3) ontwikkeld die in 2020 start. Zo faciliteren we onze huidige teamleden om te 
voldoen aan onze vakvereisten en hopen we meer mensen tot de dementiezorg aan te 
trekken.  
 
Het nieuwe inwerktraject is in uitvoering gegaan: er zijn 7 inwerkcoaches aangesteld en 
getraind voor hun nieuwe rol. Nieuwe teamleden geven aan met een gevoel van 
vertrouwen en zekerheid te beginnen. Huidige teamleden zien dat nieuwe begeleiders de 
organisatie beter lijken te kennen en beter voorbereid zijn dan eerder.  

 Ridderspoor  

Op Ridderspoor is een pilot gestart om ook teamleden in loondienst aan te nemen. Om zo 
te zorgen voor meer continuïteit van zorg. Deze pilot is een eerste aanzet om ons te 
oriënteren op volledige loondienst. Voor de zorgvuldigheid van dit traject doen wij mee 
aan het onderzoek naar flex werk in de zorg van VWS. Om in gezamenlijkheid te zoeken 
naar de meest ideale personeelsstructuur. Voor beeld van de huidige bezetting zie bijlage 
B.  

Extra personele inzet vanuit het kwaliteitsbudget: extra kwaliteitsverpleegkundige en 
behandeling t.b.v. risico signalering en methodische en doelgerichte zorg en begeleiding.  

Het beter aansluiten bij het ritme van de mens met dementie vraagt ook 
deskundigheidsbevordering van de teamleden. In 2019 zijn de intervisies het eerste 
halfjaar uitgebreid met een stuk theorie (klinische les), waarvan het onderwerp 
gebaseerd werd op de vraagstukken waar teamleden in de praktijk het meest tegen aan 
lopen. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest, zijn: o.a. psychofarmaca, delier/ 
depressie. 
 
Er zijn altijd meerdere teamleden aanwezig, minimaal vier gedurende de dag en avond 
en twee gedurende de nacht, waardoor er hulp gevraagd kan worden bij zware zorg. 
Het team bestaat uit 35 zorgverleners van wie 16 teamleden gestart zijn met een 
opleiding of in 2020 nog ene opleiding volgen. Alle zorgverleners voldoen aan de 
vakvereisten. Het team is echter nog jong en onervaren op de hogere niveaus doordat 
ene aantal verpleegkundigen doorgestroomd is naar andere rollen. Daarom is er een 
extra kwaliteitsverpleegkundige aanwezig en een ervaren coordinator van niveau 4 
aangesteld. 
 
Leiderschap, governance en management 

 Organisatie breed 

In 2019 hebben we gemerkt door de bezoeken van het IGJ, de reflectie op het incident 
geweld in de zorgrelatie van 2018 en de externe hygiëne audit dat de sturing op kwaliteit 
verbeterd moet worden. Aan de hand van het boekje Zienderogen beter is eind 2019 de 
sturing op kwaliteit en de instrumenten die gebruikt worden om de kwaliteit in de 
organisatie te meten op de verschillende niveaus (op het niveau van zorgvrager, 
zorgverlener, per team/ locatie en organisatiebreed) uitgewerkt en vastgelegd.  
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In de jaarplannen van HR, Bedrijfsvoering, IT, Kwaliteit en het bestuur is de 
verbetercyclus voor het eerst in de plannen opgenomen. Voor elk onderdeel is uitgewerkt 
hoe gemeten en gemerkt wordt dat het resultaat behaald wordt en hoe verbeterd wordt. 
Van vooral doen en actiegericht zijn naar meer methodisch en procesgericht werken.  

Het Kickstartteam (2018) heeft het DNA Handboek opgesteld. In dit handboek staat onze 
organisatiestructuur en besturing beschreven, met extra aandacht voor alle producten, 
rollen en klanten. Dit handboek wordt definitief gemaakt in 2020.  

 Ridderspoor 

Er is vanaf september een coördinator en co-coördinator aangesteld op Ridderspoor. Het 
heeft voor meer rust en stabiliteit in het team gezorgd. Teamleden kunnen zich focussen 
op bewoners en worden ondersteund en aangestuurd op rand voorwaardelijk vlak.  

Gebruik van hulpbronnen 

 Organisatie breed 

In 2019 is het softwarepakket Qarebase aangekocht, dit faciliteert het 
kwaliteitsmanagementsysteem. Eind 2019 is een start gemaakt met het vullen van dit 
systeem met de herziene beleidstukken, protocollen en werkwijzen. Bij teamleden is de 
komst van Qarebase bekend, begin 2020 volgt de lancering.  

Om gebruik van hulpbronnen meer te stimuleren doen we mee met Digivaardig in de 
Zorg. Een landelijk project om medewerkers in de zorg digivaardiger te krijgen. Er zijn 
drie digicoaches aangesteld en getraind. In 2020 starten zij in de organisatie. Dit zorgt 
ervoor dat teamleden meer vertrouwen hebben in digitale hulpmiddelen en door kunde 
en vaardigheid goed kunnen werken.  

 Ridderspoor 

In 2019 is gekeken naar hoe we gebruik kunnen maken van hulpbronnen m.b.t. 
medicatieveiligheid. Eind 2019 is gekozen om Medimo (digitaal voorschrijven, 
voorraadbeheer en aftekenen) in 2020 te implementeren in Ridderspoor ten behoeve van 
de medicatieveiligheid. 
 
Gebruik van informatie   

 Organisatie breed 

ER is een klanttevredenheidstoetsing uitgevoerd door Triqs. We hebben door studenten 
management in de zorg onderzoek laten doen naar goede manier van het ophalen van 
klanttevredenheid.   
 

 Ridderspoor 
 
Sinds begin 2019 worden elk kwartaal kwaliteitscijfers verzameld: gebruik van middelen 
en maatregelen, het voorkomen van decubitus, voorgevallen incidenten en calamiteiten 
en de inzet van psychofarmaca. Deze cijfers worden gedeeld middels interne berichten 
en in teamlerensessies is er een aanzet gemaakt om deze cijfers te bespreken met het 
team.  

In 2019 hebben we ons ook extern laten toetsen. Er heeft een externe audit 
plaatsgevonden op gebied van Infectiepreventie & Hygiene en de Prezo Care Audit heeft 
plaatsgevonden. Het keurmerk is verkregen en in september uitgereikt tijdens de 
kenniscarrousel. Ook is de Inspectie tweemaal langs geweest op Ridderspoor: éénmaal 
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op het thema Infectiepreventie & Hygiene en éénmaal een gecombineerd bezoek. Hier 
zijn verbeterpunten uit voortgekomen. 
 
Veiligheid (indicatoren basisveiligheid)  
Voor verslagjaar 2019 is gekozen om de 2 keuze indicatoren in te vullen met: 3.2 
medicatiereview en 4.1 middelen en maatregelen rondom vrijheid. Voor indicator 3.2 is 
gekozen omdat we in 2019 een formele medicatiereview hebben belegd en wilden 
checken of dit zichtbaar is en/of resultaat oplevert. Voor indicator 4.1 is gekozen 
vanwege de actualiteit, de wet Zorg en Dwang vraagt een hoge alertheid van ons 
allemaal. Het helpt ons om ook stil te staan bij de huidige werkwijze rondom Vrijheid en 
Veiligheid.  
 
Sinds april 2019 meten we elk kwartaal een greep uit de indicatoren basisveiligheid: 
decubitus, incidenten, inzet middelen en maatregelen. Zie bijlage A voor een overzicht 
over 2019.  
 
Cliëntoordelen  
Triqs heeft in september een klanttevredenheidsmeting uitgevoerd. Waarbij voor elk type 
dienstverlening een gerichte vragenlijst is verspreid. Hieruit kwam naar voren dat 
mantelzorgers onvoldoende zicht hebben hoe zij medezeggenschap kunnen hebben.  Dit 
is opgenomen in het kwaliteitsplan van 2020.  
 
Gemiddeld gaven mantelzorgers de organisatie een 8.5/10 en een NPSscore van 53.8. 
Voor Ridderspoor gaven mantelzorgers een 8.64/10 en een NPSscore van 45.  
 
Daarnaast is de PREM verspreid. Omdat de responsgraad  <10 was, zijn resultaten niet 
opgenomen in dit kwaliteitsverslag/plan.  
 
Leren en werken aan kwaliteit  
Wij vormen een lerend netwerk samen met: Warm Thuis, de Zorgspecialist en 
Reigershoeve. Het lerend netwerk komt jaarlijks bij elkaar en bespreekt de huidige 
kwaliteit, verbeterbehoefte en wisselen verbeterplannen/ideeën met elkaar uit.  
 
Daarnaast zijn wij aangesloten bij diverse netwerken dementie om kennis en ervaring uit 
te wisselen en te leren van elkaar: 

- Netwerk Dementie de Bilt 
- Netwerk Dementie in de regio het Gooi 
- Netwerk goed en gezond Gooi en Vechtstreek 
- Netwerk DementieD2.0 regio Eemland 
- Delta plan Dementie 
- Netwerk Veenendaal 
- Mantelzorg netwerk Soest. 
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Bijlagen  
 
Bijlage A) Overzicht Kwaliteitsindicatoren 2019 (kwartaalmetingen)   p.14 
Bijlage B) Bezetting Ridderspoor        p.15 
Bijlage C) Kwaliteitsbeleid Ridderspoor       p.16 
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Bijlage A) Overzicht Kwaliteitsindicatoren 2019 (kwartaalmetingen) 
 
Sinds april 2019 meten wij elk kwartaal onderstaande kwaliteitsindicatoren. Hieronder de 
resultaten per kwartaal van het jaar 2019.  

  

 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Totaal Af of 
toename 

Voorkomen 
decubitus       

Decubitus niveau 1 - 2 0 0 2  

Decubitus niveau 2 - 0 0 0 0  

Decubitus niveau 3 - 0 0 0 0  

Decubitus niveau 4 - 0 0 0 0  

Incidenten & 
calamiteiten       

MIC Vallen 31 26 12 25 94  

MIC Medicatie 20 14 23 23 80  

MIC Gedrag 10 7 8 8 33  

MIC Overig 0 5 2 0 7  

MIC Vermissing 0 0 0 0 0  

MCC 0 0 0 0 0  

MIZ 0 0 0 0 0  

MCZ 0 0 0 0 0  

Middelen & 
maatregelen       

Mechanische middelen - 4 4 4 12  

Farmacologische 
middelen - 12 15 12 39  

Psychologische 
middelen 

- 0 0 0 0  

Elektronische 
middelen 

- 13 11 13 37  

Maatregelen toezicht 
één op één - 0 0 0 0  

Maatregel afzonderen - 0 0 0 0  

Andere maatregel - 0 0 0 0  

Aantal ongeplande 
opnamen 

(psychiatrisch) 
ziekenhuis per 

organisatie eenheid 
over een bepaalde 

periode 

-  - - - - - 
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Bijlage B) Bezetting Ridderspoor 2019 
 

  

Totaal aantal personeel 
in loondienst (fte) 

 7,8 fte zzp’er in de zorg 

13,4 fte loondienst in de zorg, inclusief coordinator 

0,7 fte in loondienst technische dienst 

0,5 fte in loondienst facilitaire dienst 

2 fte zzp’er facilitaire dienst 

1,5  fte zzp’er in kookteam 
Totaal aantal 
medewerkers in 
loondienst (aantal) 

16 

Totaal aantal 
vrijwilligers 

15 

Totaal aantal cliënten    22 ouderen met dementie 
Percentage cliënten 
waarvoor behandeling is 
ingekocht (%) 

72% 

Aantal cliënten per 
specifieke doelgroepen  

Psychogeriatrie:     22 
Somatiek:              0   
       
Anders, namelijk:       
1 ZZP 4 
16 ZZP 5 
1 ZZP 7 
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Bijlage C) Kwaliteitsbeleid Ridderspoor 
 

 
 

Kwaliteitsbeleid 

King Arthur Groep 

Ridderspoor 
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Visie op kwaliteit 
Wij zijn een missiegedreven organisatie. Dit betekent dat alles wat wij doen 
bijdraagt aan en getoetst wordt aan onze missie: bijdragen aan een waardig 
leven en warm en veilig (t)huis voor mensen met dementie en hun naasten. 

Kwaliteit wordt vooral geboden tussen de zorgverlener en zorgvrager. De 
kwaliteit van het contact en de mate waarin de zorgverlener in staat is om te  
bieden waar de zorgvrager behoefte aan heeft, bepaalt de kwaliteit van onze 
zorg en begeleiding. 

In onderstaand plaatje is aangegeven wat nog meer nodig is voor kwaliteit: 

 Intrinsiek gemotiveerde en bekwame teamleden 
 Lerende organisatie 
 Kaders, sturing en faciliteiten 
 Cultuur van verantwoordelijkheid. 

 

 
Sturing op kwaliteit 
Voor de sturing op kwaliteit hanteren wij de volgende verbetercyclus. Deze is van 
toepassing op individuele zorgvragers, maar ook op het team en de organisatie: 
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Om de gewenste kwaliteit te bereiken wordt gestuurd en getoetst op: 

• De missie en leidende principes 
• De normen van het kwaliteitskader 

De toetsing van de kwaliteit vindt plaats via: 

• Jaarlijkse klanttevredenheidstoetsing 
• Jaarlijkse toetsing op de kwaliteitsnormen per locatie/ team 
• Jaarlijkse externe controles: audit Infectiepreventie & Hygiene en Prezo Care audit 
• Jaarlijkse toetsing op de kag- en vakbekwaamheid van teamleden in de 

hercontractering. 

Reflectie op de kwaliteit vindt plaats via: 

• Jaarlijks kwaliteitsdialoog 
• Jaarlijks kwaliteitsverslag 

Aanpassing & Verbetering van de kwaliteit vindt plaats via: 

• Toepassing KwaliteitVerbeterCyclus (KVC) in teamlerenbijeenkomsten op 
Ridderspoor en kwartaalbijeenkomsten overige producten 

• Infectie Preventie Commissie 
• MIC Commissie 
• Jaarlijks kwaliteitsplan. 
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Persoonsgerichte zorg 
Leidend principe- De mens zien. Ieder mens is uniek. We tillen 
de mens boven de ziekte uit. Zetten mensen in hun kracht. We 
plaatsen mensen met dementie niet in een hokje, maar zien 
iedereen als uniek persoon. 
 

Norm 

Compassie 
• Kennen de zorgverleners mij en mijn verhaal, mijn behoeften en wensen, en mijn 

zorgen, problemen en levensvragen? 
• Spreken ze mij aan op de manier die ik prettig vind? 
• Praten de zorgverleners met mij in plaats van over mij? 
• Maken ze echt contact met mij? 
• Is er aandacht voor mijn familie en naaste(n) en de mensen die mij mantelzorg 

geven? 
 

Hoe wij invulling geven aan de norm 
Ridderspoor is een kleinschalig huis waar teamleden de ruimte hebben en nemen om 
iemand te leren kennen door veel in contact te zijn met de bewoners en hun naasten.  
 
Al voordat iemand komt wonen in Ridderspoor, wordt zoveel mogelijk informatie 
verzameld en gedeeld over de levensgeschiedenis. Bij de intake worden al afspraken 

Kwaliteitskader - De wijze waarop de cliënt in alle levensdomeinen 
uitgangspunt is bij zorg en dienstverlening. Iemand met een zorg en 
ondersteuningsbehoefte is vooral een uniek persoon met een eigen geschiedenis, 
een eigen toekomst en eigen doelen. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
vindt plaats binnen een relatie tussen cliënt en zijn naaste(n), zorgverlener en 
zorgorganisatie. De kwaliteit van deze relatie bepaalt mede de kwaliteit van 
zorg.  
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gemaakt over de wensen en voorkeuren van de bewoner. Van elke bewoner wordt ook 
een persoonlijk portret gemaakt dat in de gang hangt, zodat familieleden, medebewoners 
en andere betrokken degene kunnen leren kennen. Sinds 2017 wordt op verzoek van 
familieleden ook een kort verhaal over een nieuwe bewoner rondgestuurd, zodat zij ook 
een beter beeld hebben wie er bij hun vader, moeder of partner woont. 
 
Er wordt op maat gekeken welke stappen nodig zijn om te wennen aan het nieuwe huis 
 
Uniek zijn 

• Is er aandacht voor wat ik belangrijk en zinvol vind om te doen ook vanuit mijn 
levensbeschouwingen om contacten die ik wil onderhouden? 

• Word ik daarbij geholpen indien ik dat wil, met respect voor mijn eigen regie en 
autonomie? 

• Zoeken zorgverleners naar de betekenis van mijn gedrag als ik me niet meer kan 
uitdrukken? 

• Voel ik mij veilig? 
• Word ik met respect behandeld? 
• Is er iets te beleven/te ontdekken en word ik daarbij betrokken? 
• Kan ik mijn eigen gang gaan, ook als ik geen behoefte heb om iets te doen? 
• Kan ik zoveel mogelijk mijn eigen keuzes maken en kan ik zoveel mogelijk mijn 

leefstijl voortzetten? 

 
Hoe wij invulling geven aan de norm 

 De Mens Zien is één van de leidende principes. 
 Bij gedragsveranderingen gaan teamleden op zoek naar de achterliggende 

oorzaak. De STA-OP methodiek wordt ingezet als het gedrag niet direct te duiden 
is. 

 Er is een divers activiteitenaanbod. Per bewoner wordt gekeken wat bij hem of 
haar past. 

 Bewoners mogen gaan en staan waar zij willen. 

Autonomie 
• Kan ik waar mogelijk mijn eigen leven vorm en inhoud geven zowel in grote als in 

kleine onderdelen van de dag. 
• Indien ik zelf de regie niet meer kan nemen, krijgen mijn naaste(n) dan de kans 

om mijn ogen en oren te zijn en mijn wensen te verwoorden of gedrag toe te 
lichten en te verklaren? 

• Met mij is bij opname concreet gesproken over zorg rondom het levenseinde. Ik 
heb aan kunnen geven wat mijn wensen zijn: wat ik wel wil (bijvoorbeeld comfort, 
geen pijn, wel vocht- en voeding) en niet wil (bijvoorbeeld geen antibiotica of 
bloedproducten, niet beademen, geen ziekenhuisopname). 

• De afspraken over zorg rondom het levenseinde zijn ook bekend bij mijn 
naaste(n) en worden met mij op regelmatige basis geëvalueerd. 

 
Hoe wij invulling geven aan de norm 

o Elke bewoner volgt zijn eigen dagritme in Ridderspoor. De één staat vroeg op, de 
ander laat. De één doucht elke dag. De ander liefst één keer per week. De zorg 
wordt aangepast aan iemand persoonlijke voorkeuren, natuurlijk wel rekening 
houdend met diens veiligheid. Deze persoonlijke voorkeuren zijn bekend bij alle 
teamleden doordat het huis kleinschalig is en teamleden betrokken zijn. Voor 
nieuwe teamleden en stagiaires zijn er in zorgkaarten ontwikkeld. 

o Bewoners en/ of vertegenwoordigers en teamleden kunnen elk moment signalen, 
wensen en vragen bespreken met het EVB-duo.  
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o Bewoners en/ of hun vertegenwoordigers hebben toegang tot het digitale 
zorgsysteem, zodat zij de rapportages en het zorgplan kunnen inzien. 

o Bij het komen wonen wordt het behandelbeleid besproken. Indien de bewoner en/ 
of zijn vertegenwoordiger hier nog geen beslissing over kan nemen, wordt dit 
binnen 6 weken als nog besproken met de bewoner en/ of zijn vertegenwoordiger. 
Het behandelbeleid wordt meegenomen in de zorgplancyclus. 

 
Zorgdoelen 

• Ik heb een eigen actueel zorgplan en medisch dossier dat in samenspraak met mij 
en mijn naaste(n) is opgesteld. 

• Ik herken mij in het zorgplan en medisch plan, en anders kan ik dat ter sprake 
brengen. 

• Mijn/onze inbreng doet ertoe om de zorgverlening beter af te kunnen stemmen op 
mijn/onze behoeften. 

• Ik ben (of mijn belangenbehartiger) is bij het multidisciplinair overleg als ik dat 
wil. 

• Met mij of mijn belangenbehartiger wordt op regelmatige basis besproken of de 
(zorg- en behandel) afspraken nagekomen worden, en of de zorg aan mijn 
wensen behoeften voldoet (wederkerigheid). 

• Ik kan me op het gesprek over mijn zorgplan voorbereiden. 
• Over levenseinde zorg worden door de specialist ouderengeneeskunde met mij en 

mijn naaste(n) concrete afspraken gemaakt. 
• Ook mijn naasten zijn gesprekspartner over zorg en behandeling als ze dat willen 

en ik dat wens. 

 
Hoe we invulling geven aan de norm 

o Elke bewoner heeft een EVB-duo, een verpleegkundige en een begeleider, dat zijn 
of haar belangen behartigt. Voor naasten is het EVB-duo het eerste 
aanspreekpunt, zodat zij weten waar zij terecht kunnen met vragen. Dit duo zorgt 
dat er binnen 24 uur een concept zorgplan is, waarin in ieder geval opgenomen is: 

o Hoe te handelen in noodsituaties  
o Eerste contactpersoon 
o Wilsbekwaamheid bewoner 
o Primaire hulpvraag  
o Dieetwensen.  
o Allergieën. 

o Na 6 weken wordt het zorgplan volledig gemaakt en worden samen met de 
zorgvrager en/ of zijn vertegenwoordigers en waar nodig andere disciplines (o.a. 
specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut) de persoonlijke 
doelen vastgesteld.  

o Voorafgaand aan het zorgplan vindt er een MDO plaats waar input gegeven kan 
worden voor het zorgplan en vragen besproken worden met diverse disciplines. 
Elke 6 maanden of eerder, indien gewenst, wordt dit zorgplan geëvalueerd en 
bijgesteld. Er wordt vooral gekeken naar wie iemand is, was en wordt en welke 
zorg en ondersteuning nodig is om iemand zoveel mogelijk tot zijn recht te laten 
komen. 

o Ook kunnen teamleden te alle tijde een intervisie vragen als zij een 
(gedrags)verandering waarnemen en hier niet direct mee weten om te gaan.  

o Wekelijks is er een spreekuur met de huisarts.  
o Maandelijks is er een MDO met de specialist ouderengeneeskunde en indien 

gewenst andere behandeldisciplines (fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut).  
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o De behandelaren zijn buiten dit spreekuur toegankelijk en makkelijk te bereiken 
voor teamleden, als er vragen zijn of de behoefte is om te overleggen over een 
gesignaleerde verandering bij een zorgvrager. 

Wonen en welzijn 
Leidend principe – Iedereen is welkom. 

We zijn open, gastvrij, respectvol en uitnodigend. Er is altijd een 
plek aan tafel. Iedereen mag meedoen. Alles mag, niets moet. Op 
elk moment van de dag dat iemand binnenkomt of je iemand 
tegenkomt, wordt hij of zij gastvrij ontvangen, gedag gezegd en 
hulp geboden. 

Norm 

 

Zingeving 
• Er is bij zorgverleners aandacht voor mijn specifieke levensvragen zoals verlies 

van functies, eenzaamheid, rouw, depressie, ouderdom en invulling laatste 
levensfase. 

• Ik kan iets betekenen voor anderen en de organisatie helpt mij daarbij indien 
nodig. 

• Ik kan een geestelijke verzorger spreken van mijn levensbeschouwelijke 
signatuur. 

 
Hoe wij invulling geven aan de norm 

o Met elke bewoner, in samenspraak met naasten, wordt gekeken wat zijn dag 
waardevol en zinvol maakt.  

o Op basis van de interesses van een bewoner, maar ook zijn of haar 
mogelijkheden, wordt een weekprogramma opgesteld. Dit bestaat niet alleen uit 
activiteiten. Er is ook aandacht voor een betekenisvolle rol die iemand in het huis 
kan hebben.  

o Wat voor iemand een waardige en zinvolle dag is, wordt in het zorgplan 
geëvalueerd. 

o Er kan indien gewenst een geestelijk verzorger van de gewenste signatuur 
ingeschakeld worden. 

Kwaliteitskader - De wijze waarop de organisatie en zorgverleners in hun zorg 
en dienstverlening enerzijds oog hebben voor optimale levenskwaliteit en 
welbevinden van cliënten en betrokken naaste(n) en anderzijds gericht zijn op 
het bevorderen en ondersteunen hiervan. 
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Zinvolle tijdsbesteding 
• Ik kan iedere dag deelnemen aan verschillende activiteiten in individueel of 

groepsverband 
• Ik word gestimuleerd om te bewegen. 
• Ik kan naar buiten gaan als ik dat wil. 
• Ik kan een leven leiden dat zo veel mogelijk past bij mijn persoon. 
• Bij de uitvoering van de dagactiviteiten kan ik begeleiding krijgen van een 

vrijwilliger of professional. 
 
Hoe wij invulling geven aan de norm 

o Elke bewoner heeft zijn of haar eigen dag invulling. Er zijn diverse 
groepsactiviteiten, zoals zingen, schilderen, boetseren, een gespreksgroep en 
bewegen die geboden worden door activiteitenbegeleiders.  

o Er zijn ook activiteiten buitenshuis waar bewoners die graag buiten zijn een dag 
naar de moestuin van Jagtlust gaan of naar de sportschool in de buurt. 

o Ook zijn er individuele en kleinere activiteiten, zoals handmassages, samen een 
boek lezen/ bekijken, een puzzel maken.  

o Bewoners worden zoveel mogelijk betrokken in het gewone dagelijkse, zoals tafel 
dekken, afruimen, appels schillen, planten water geven en de hond uitlaten. 

o De achterdeur naar de tuin staat altijd open zodat bewoners zelfstandig naar 
buiten kunnen gaan. 

Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 
• Ik kan naar eigen wens en behoefte en in overleg met mijn naaste(n) de 

dagelijkse persoonlijke verzorging van lichaam en kleding ontvangen (o.a. bed, 
bad, toiletgang, haardracht, make-up, bril, gehoorapparaat, kledingkeuze). 

 

Hoe wij invulling geven aan de norm 
o In het zorgplan wordt vastgelegd wat de persoonlijke wensen en voorkeuren zijn. 
o De aandachtspunten bij de persoonlijke verzorging staan op de zorgkaart die in 

het appartement van de bewoner beschikbaar is voor teamleden. 

Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 
• Mijn naaste(n) en andere betrokkenen uit mijn sociale netwerk krijgen de ruimte 

om in mijn zorg en ondersteuning te participeren. 
• Vrijwilligers zijn aanwezig op de afdeling waar ik verblijf. 
• Het beleid rondom participatie familie en inzet vrijwilligers is beschreven en bij mij 

en mijn naaste(n) bekend. 
• De taken en verantwoordelijkheden van familie en vrijwilligers zijn helder voor mij 

en mijn naaste(n). 
 

Wooncomfort 
Gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting: 

• De inrichting van woonomgeving is aangepast aan mijn zorg- en 
ondersteuningsbehoeften (privéruimten, recreatieruimten, gebedsruimte, 
buitenruimten, verkeersruimten) 

• De privé, verkeers- en gedeelde (recreatie)ruimten ervaar ik als schoon en veilig 
ingericht. 

• Ik kan met eigen spullen mijn kamer inrichten. 
• Ik kan van het eten genieten. 
• Ik kan kiezen voor een maaltijd aangepast aan geloofs- of levensovertuigingen. 
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Hoe we invulling geven aan de norm 

o Ridderspoor is huiselijk ingericht en ontworpen als een woonhuis met 
verschillende gezamenlijke woonruimten en een grote keuken op de begane grond 
en zit-/ slaapkamers op de 1e en 2e verdieping. Achterliggende gedachte is dat het 
voor mensen met dementie logisch is om naar beneden te gaan om te ontbijten 
en naar boven te gaan om te slapen.  

o Het huis is ingericht met oude herkenbare meubels en met diverse hulpmiddelen, 
zoals kleuren, foto’s en bordjes op de deuren wordt zoveel mogelijk gestimuleerd 
dat bewoners zelf de weg kunnen vinden.  

o Ook staat de deur naar de achtertuin altijd open, zodat bewoners de ruimte 
voelen om zelfstandig naar buiten te gaan.  

o Familieleden hebben de sleutel van het huis en kunnen elk moment op bezoek 
gaan bij hun naaste.  

o Ook kan er altijd meegegeten worden, wat ook veelvuldig gebeurt. 

De basis dag structuur is voor iedereen hetzelfde:  
7.30-11.00 Ontbijten na opstaan 
12.30 Lunch 
17.00 Borrel 
18.00 Avondeten 
 

o Bij het ontbijt is er keuze in muesli, brood, een eitje, crackers en beschuit. Bij de 
lunch wordt vaak iets lekkers erbij gemaakt, zoals een salade of (vers gemaakte) 
soep. Het avondeten wordt dagelijks vers gekookt. Hierbij wordt vaak salade of 
appelmoes geserveerd.  

o Wat er gegeten en gedronken wordt, wordt bepaald door de wensen van 
bewoners. Zo wordt er sinds 2016 alleen roomboter bij het brood gegeten, is 
muesli aan het assortiment toegevoegd omdat een bewoner hier zo van geniet en 
wordt er dagelijks een croissantje besteld voor een bewoonster. 
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Veiligheid 
Leidend principe – Betrouwbare partner 

We zijn oprecht en komen onze afspraken na. Doen wat we zeggen en 
zeggen wat we doen. Houden elkaar scherp op onze toegevoegde 
waarde. Investeren in onszelf door opleiding en ontwikkeling. 

Norm 

 

Hoe wij invulling geven aan de norm 
Bewoners komen in hun laatste levensfase bij ons wonen. Met bewoners en/ of hun 
vertegenwoordiger, het verantwoordelijke EVB-duo en de specialist ouderengeneeskunde 
worden de risico’s en het behandelbeleid besproken en vastgesteld. Dit wordt bij elke 
zorgplanevaluatie opnieuw vastgesteld. 

Methodisch handelen en Risicosignalering 
De focus van het team ligt vooral op persoonlijke aandacht en begeleiding. Hierbij is 
blijvende aandacht nodig voor risicobewustzijn en risicosignalering. Jaarlijks vindt 1-op-1 
deskundigheidsbevordering plaats op gebied van methodisch handelen en 
risicosignalering.  

Infectiepreventie & hygiëne 
o De richtlijnen van Infectiepreventie & Hygiëne worden gevolgd. Teamleden 

kennen het beleid en de faciliteiten zijn aanwezig op de locatie. Nieuwe teamleden 
worden ingewerkt op dit thema. 

o Teamleden die in aanraking kunnen komen met bloed, wordt gevraagd een 
Hepatitis B vaccinatie te nemen.  

o Risico’s op infecties worden bij de intake van bewoners uitgesloten.  
o Er worden zoveel mogelijk infecties voorkomen onder andere door toepassing van 

handhygiëne en inzet van individuele toiletruimten. 
o Antibiotica wordt zoveel mogelijk gericht (na kweek) voorgeschreven. 
o Er vinden de volgende reguliere controles plaats: 

Kwaliteitskader - Garanderen van basisveiligheid betekent dat een zorgorganisatie met 
gebruikmaking van relevante professionele standaarden en richtlijnen, vermijdbare schade 
bij cliënten zoveel mogelijk voorkomt en leert van veiligheidsincidenten. Het gaat om 
risicobewustzijn en risicoreductie. 
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o Legionella door facilitair team en een externe controle door Biobeheer 
o Koelkasttemperatuur medicatiekoelkast door verantwoordelijke voor 

voorraadbeheer medicatie 
o Voorraadbeheer zorgmiddelen en schonnmaakmiddelen 
o HACCP in de grote keuken door de koks 

o Jaarlijks vindt een externe audit, uitgevoerd door UMS, plaats op dit thema.  
o De deskundigheid van teamleden wordt vanaf 2020 getoetst in de 

hercontractering. 
o Er is een Infectie Preventie Commissie (IPC) in de organisatie die de 

ontwikkelingen volgt en het beleid bijstelt als nodig. 

Medicatieveiligheid 
o Er wordt gewerkt volgens de veilige principes van medicatieveiligheid.  
o Teamleden kennen het beleid en de werkwijzen. 
o Teamleden die medicatie toedienen zijn bevoegd en bekwaam, kennen de 

bewoners en worden ingewerkt in de werkwijze van de organisatie.  
o De deskundigheid van teamleden wordt vanaf 2020 getoetst in de 

hercontractering. 
o Medicatievoorraad ligt in een afgesloten ruimte. Opiaten in een kluis. 
o Medicatie incidenten worden periodiek besproken en hieruit volgen structurele 

maatregelen. Ook wordt het medicatieproces samen met de apotheek en huisarts 
regelmatig, minimaal jaarlijks, geëvalueerd. Er wordt gewerkt met één apotheek 
om zoveel mogelijk communicatiestoornissen te voorkomen. Bewoners mogen 
hun eigen huisarts houden. Dit komt in de praktijk zelden voor.  

o De specialist ouderengeneeskunde heeft minimaal jaarlijks een medicatiereview 
samen met de huisarts en de apotheker. 

Decubituspreventie 
o Bij risico’s op decubitus door bijvoorbeeld immobiliteit worden 

voorzorgsmaatregelen getroffen.  
o Mocht zich decubitus voordoen, dan wordt hier direct actie opgenomen. Indien 

nodig in overleg met de wondverpleegkundige.  
o Elk kwartaal wordt de incidentie van decubitus gemeten.  
o In het team hebben twee verpleegkundigen de rol van wondverpleging. Zij zorgen 

voor de wondkaart, benodigde materialen en de evaluatie van de wond. 

Onvrijwillige zorg 

o Onvrijwillige zorg wordt zo min mogelijk in gezet. Hierbij wordt het beleid Vrijheid 
& Veiligheid gevolgd. 

o Teamleden kennen het beleid Vrijheid & Veiligheid en de wet Zorg & Dwang. 
o Ridderspoor is een WZD accommodatie. 
o De specialist ouderengeneeskunde is de WZD functionaris, tenzij de SO 

regiebehandelaar is. In dat geval is een collega van de SO de WZD-functionaris. 
o Van bewoners wordt de wilsbekwaamheid t.a.v.. zorgzaken en financiële zaken 

getoetst en vastgelegd.  
o Er worden geen middelen ingezet ten behoeve van fixatie of insluiting. 
o De (hulp-)middelen die ingezet worden, zijn voornamelijk gericht op het 

voorkomen van vallen: bewegingsmelders, camera’s en deursensoren. Deze 
worden ingezet met toestemming van en zonder verzet van de bewoner en/ of 
zijn vertegenwoordiger om het comfort te verhogen 
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o Ook wordt de voordeur bediend met een code en wordt per bewoner afgestemd 
hoe hij/ zij zoveel mogelijk bewegingsvrijheid heeft.  

Preventie acute ziekenhuisopname  

o Binnen 24 uur na het komen wonen, wordt vastgelegd hoe te handelen bij 
calamiteiten.  

o Het behandelbeleid wordt uitgebreider besproken en vastgelegd na de eerste zes 
weken en bij elk zorgplangesprek, minimaal één keer per 6 maanden, 
geëvalueerd.  

o Zoveel mogelijk zorg wordt geboden in huis. In uitzonderlijke gevallen vindt een 
ziekenhuisopname plaats. Hierbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een snelle 
terugkeer. 

Incidenten 
o Het team wordt gestimuleerd om incidenten te melden en hier open over te 

communiceren.  
o Het dienstdoende team neemt waar nodig direct actie op het incident (familie 

informeren, huisarts consulteren bij medicatie-of valincident).  
o Het verantwoordelijke EVB-duo neemt actie, indien er een aanpassing moet 

komen in het beleid (denk aan valanalyse na 3 valincidenten in korte periode of 
een benaderingsplan bij gedragsincidenten).  

o Incidenten worden periodiek, elke 4 maanden, besproken in de MIC commissie. 
Bij de besprekingen van de incidenten zijn de specialist ouderengeneeskunde, de 
coordinator en de kwaliteit coördinator aanwezig. Optioneel ook een 
fysiotherapeut en psycholoog. Op basis van deze evaluaties worden structurele 
verbeteringen voorgesteld.  

o De evaluaties met aantallen incidenten worden teruggekoppeld naar het team. 
o Het aantal incidenten per kwartaal wordt opgenomen in het kwartaalbericht. 
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Leren en verbeteren 
Leidend principe – Denken in mogelijkheden 

We zijn krachtige ondernemers die uitgaan van wat kan. Voelen 
ons eigenaar en vinden altijd een oplossing. Zijn ons bewust van 
kaders en regels en gaan daar creatief mee om. Geen ja maar, 
maar denken in wat wél kan. 

Norm 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hoe wij hier invulling aan geven 
Kwaliteitsplan- en verslag 
Jaarlijks wordt het kwaliteitsplan opgesteld samen met diverse disciplines. Het 
kwaliteitsplan en -verslag worden op de website geplaatst en aangeleverd aan de 
Openbare Database van Zorginstituut. 

Lerend netwerk 
King Arthur Groep maakt deel uit van een lerend 
netwerk met Warm Thuis, de Zorgspecialist en 
Reigershoeve. Jaarlijks wordt een aantal 
themabijeenkomsten en werkbezoeken gehouden, 
waarbij teamleden en bestuurders van elke organisatie 
betrokken zijn. Ook worden vraagstukken gedeeld op 
het moment dat deze actueel zijn. 

Kwaliteitskader - Dit gaat over de wijze waarop de zorgverlener en 
zorgorganisatie op dynamische en lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg 
en verzorging voor cliënten, daarbij gebruikmakend van de best beschikbare 
kennisbronnen zoals wetenschappelijke literatuur, professionele richtlijnen, 
landelijke en lokale data, gesystematiseerde ervaringsgegevens en kwalitatieve 
informatie. 
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Multidisciplinaire kwaliteitsvisitatie 
De behandelaren zijn nauw betrokken bij de organisatie en willen hier in het lerend 
netwerk vorm aan geven. 

Kwaliteitsmanagementsysteem 

King Arthur Groep heeft het Prezo Care keurmerk. Prezo Care is 
het kwaliteitsmanagement systeem van King Arthur Groep. 
Jaarlijks wordt de organisatie hierop geaudit. 

Lerende organisatie 
Leren wordt gestimuleerd in de organisatie. Fouten maken mag, zolang we er maar van 
leren.  

De volgende deskundigheidsbevordering wordt aangeboden: 

o 1-op-1 deskundigheidsbevordering op 4 thema’s opgenomen in het scholingsplan. 
o Kennisbijeenkomsten  
o Jaarlijkse kenniscarroussel 
o In 2019-2020 is er een leren-lerenplan opgesteld, waarbij teamleden een 

leervoucher van 250 euro aangeboden krijgen en een opleidingsbudget tussen 
500 euro en 1500 euro, afhankelijk van de overeenkomst, voor een opleiding 
onder voorwaarde dat het teamlid 2 jaar na de opleiding verbonden blijft.  

o De vakbekwaamheid wordt bijgehouden in het HR-systeem. 
 

De volgende overlegvormen zijn aanwezig om het reflecteren & leren en verbeteren & 
aanpassen te stimuleren: 

- Teamlerenbijeenkomsten: Elke maand is er een teamlerenbijeenkomst bestaande 
uit: ontwikkelingen en kwaliteitverbetercyclus (KVC), bewonersbespreking en 
intervisie. De teamlerenbijeenkomsten zijn verplicht en teamleden moeten 
minimaal 4 keer per jaar aanwezig zijn. 

- MDO: Elke maand is er een MDO waar in multidisciplinair verband vraagstukken 
rondom bewoners besproken worden. 

- Ook is er ruimte om aan het eind van de dienst te reflecteren op de dag. Dit 
gebeurt op eigen initiatief van het team of een periode op initiatief van de 
coordinator. 

- MIC Commissie: elke 4 maanden worden incidenten geanalyseerd en besproken 
om waar mogelijk structurele verbeteringen te doen. 

- Ronde tafel voorstel: teamleden kunnen een voorstel inbrengen ter verbetering 
van de zorg- en dienstverlening en gezamenlijk hier een besluit over nemen. 

- Huisbijeenkomsten: elke 3 maanden is er een huisbijeenkomst waar naasten, 
bewoners en teamleden met elkaar in gesprek gaan over wat goed gaat en wat 
beter kan. 

- Hercontracteringsgesprekken: jaarlijkse gesprekken met alle teamleden om de 
KAG-, VAK- en ROLbekwaamheid te bepalen en afspraken te maken voor vervolg.  

- Jaarbijeenkomsten: jaarlijkse bijeenkomsten waar stil wordt gestaan  bij de 
missie van de organisatie en de ambities voor het jaar. 

- Benen op tafel sessies: ruimte voor teamleden om met het bestuur in gesprek te 
gaan. 
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Er worden zoveel mogelijk stageplaatsen aangeboden, zodat het blijven leren 
gestimuleerd wordt en nieuwe kennis in de organisatie ingebracht wordt. Bestuurders 
zijn makkelijk te bereiken, geregeld aanwezig in het huis en lopen ook regelmatig mee. 

Om te blijven leren wordt ook deelgenomen aan (wetenschappelijke) onderzoeken. 
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Leiderschap, governance en 
management 
Leidend principe – Samen in dialoog 

Samen kom je verder. We zoeken elkaar op, gaan in gesprek, 
luisteren, proberen te begrijpen alvorens begrepen te worden. 
Praten niet over maar met iemand. Spreken elkaar aan als het goed 
gaat of beter kan. Blijven positief en vrij van oordelen. 

Norm 
 

 

 

Hoe wij invulling geven aan de norm 
Visie op zorg 
De organisatie is missiegedreven. 

 
 

‘Men is thuis waar men gehoord & begrepen 
wordt’ 

 

‘Verlies van (cognitieve) functies betekent nog 
niet dat iemand geen identiteit heeft of eigen 
wensen en behoeften heeft. Iedereen heeft een 
eigen verleden, heden en toekomst.’ 
 
In elke levensfase kunnen wij kiezen waar wij willen 

Kwaliteitskader - Dit gaat over de aansturing en governance van de 
zorgorganisatie die faciliterend zijn voor kwaliteit, zoals het beleggen van 
verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanagement, en over de 
strategische, statutaire en financiele verplichtingen 
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wonen, wat wij willen doen en met wie wij omgaan. Natuurlijk rekening houdend met 
onze financiële, relationele, sociale en werk situatie. 

In onze visie moet je ook kunnen blijven kiezen als je met dementie of andere vormen 
van zorg te maken krijgt. Er verandert veel, voor degene met dementie, maar zeker ook 
voor zijn of haar naasten, zoals een partner en familie. Een omgeving waar je je thuis 
kunt voelen en begrepen voelt, is dan het minste wat geboden kan worden. 

King Arthur Groep biedt persoonlijke begeleiding en zorg waar rekening wordt gehouden 
met ieders achtergrond en interesses en waar partners en familie een belangrijke rol 
spelen.  
Missie 
De missie van King Arthur Groep is: ‘Het bijdragen aan een waardig leven en een 
warm en veilig  thuis voor mensen met dementie en hun naasten.’ 

Missie statement: King Arthur Groep biedt in dialoog met mensen met dementie, hun 
naasten, zorgverleners en vrijwilligers persoonlijke zorg en begeleiding. De 
basisgedachte is met de juiste stimulans en ondersteuning, mensen zolang mogelijk in 
staat te stellen om zijn of haar leven te leiden, zoals zij dat wensen. 

King Arthur Groep gaat uit van de mogelijkheden en behoeften en niet uit van 
beperkingen. King Arthur Groep helpt bij het ontwikkelen van copingstrategieën, zodat 
degene met dementie én de mantelzorger zo goed mogelijk om kunnen gaan met de 
beperkingen. Dit versterkt de eigenwaarde van beiden.  

Naast persoonlijke zorg en begeleiding biedt King Arthur Groep ook voorlichting en 
advies. Door (vroegtijdig) te begrijpen wat er aan de hand is en wat dit in de praktijk 
betekent, kunnen degene met dementie en zijn mantelzorgers een beter begrip krijgen 
voor elkaar en zo elkaar langer en beter ondersteunen. 

Daarnaast draagt King Arthur Groep waar mogelijk bij aan kennisontwikkeling en 
wetenschappelijk onderzoek.  

Sturen op kernwaarden 
Onze visie en missie is vertaald in 5 leidende principes, die volgens ons bijdragen aan een 
waardig leven en een warm en veilig thuis voor mensen met dementie. Deze leidende 
principes sturen onze manier van werken en zijn van toepassing voor alle betrokkenen in 
de organisatie. Zoals we met de mensen met dementie om gaan, willen wij ook met 
elkaar en samenwerkingspartners omgaan. 

De ronde tafel gedachte vormt de kern en basis van onze organisatie: wij hebben niet de 
wijsheid in pacht, staan niet aan het hoofd, maar werken gelijkwaardig met alle 
betrokkenen samen aan onze missie. 
 

Leidende principes: 

 De mens zien: Ieder mens is uniek. We tillen het leven boven de ziekte uit. 
Zetten mensen in hun kracht. We plaatsen mensen met dementie en teamleden 
niet in een hokje, maar zien iedereen als een uniek persoon. 
(persoonsgerichte zorg en ondersteuning) 
 

 Iedereen is welkom: Wij zijn open, gastvrij, respectvol en uitnodigend. Er is 
altijd een plek aan tafel. Iedereen mag meedoen. Alles mag, niets moet. Op elk 
moment van de dag dat iemand binnenkomt of je iemand tegenkomt, wordt hij of 
zij gastvrij ontvangen, gedag gezegd en hulp geboden. 
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(wonen en welzijn) 
 

 Betrouwbare partner: We zijn oprecht en komen onze afspraken na. Doen wat 
we zeggen en zeggen wat we doen. Houden elkaar scherp op onze toegevoegde 
waarde. Investeren in onszelf door opleiding en ontwikkeling. 
(veiligheid) 
 

 Denken in mogelijkheden: We zijn krachtige ondernemers die uitgaan van wat 
kan. Voelen ons eigenaar en vinden altijd een oplossing. Zijn ons bewust van 
kaders en regels en gaan daar creatief mee om. Geen ja maar, maar denken in 
wat wél kan. 
(leren & verbeteren) 
 

 Samen in dialoog: Samen kom je verder. We zoeken elkaar op, gaan in gesprek, 
luisteren, proberen te begrijpen alvorens begrepen te worden. Praten niet over 
maar met iemand. Spreken elkaar aan als het goed gaat of beter kan. Blijven 
positief en vrij van oordelen.  
(leiderschap, governance & management) 

Gedragscode 
De leidende principes en de normen die gelden in de sector zijn vertaald naar een 
gedragscode. 

De gedragscode wordt bij elke (her-)contractering met de teamleden besproken en voor 
gezien getekend. 

Leiderschap en goed bestuur 
Zorgbrede governance code 
Het bestuur handelt naar de zorgbrede governance code. De zorgbrede governance code 
is voor de organisatie vertaald in een: 

- Jaarplan Governance 
- Toezichtsvisie 
- Uitgangspunten Governance KAG. 

De statuten moeten nog aangepast worden op deze documenten. 

Verantwoordingen 
De organisatie legt externe verantwoording af over haar bedrijfsvoering via jaarverslagen zorg. Een 
externe account voert een accountantscontrole uit op de jaarverantwoording. 

 
Rol en positie interne organen en toezicht 
Huisbijeenkomsten: Medezeggenschap bewoners en 
vertegenwoordigers 
Elk kwartaal is er een huisbijeenkomst waarin ontwikkelingen 
gedeeld worden en besproken wordt wat goed gaat en wat 
beter kan. De huisbijeenkomst is ook de formele invulling van 
de medezeggenschapsraad conform de WMCZ. 

Ronde tafel: Medezeggenschap teamleden  
Naast de ronde tafels in Ridderspoor, waar teamleden 
verbetervoorstellen kunnen doen en hier gezamenlijk over kunnen beslissen, zijn er ook 
ronde tafels over organisatie-/ beleidsvraagstukken. In deze ronde tafels zijn eerder 
onder andere de volgende onderwerpen besproken en besloten: ontwikkeling 
inwerktrajecten, omgaan met kwaliteitsthema’s, ontwikkeling leidende principes. 
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Inzicht hebben en geven 
Bestuurders zijn makkelijk te bereiken, geregeld aanwezig op locatie en lopen ook 
regelmatig mee. Dit geldt ook voor de betrokken behandelaren. 
 

Verankeren van medische, psychosociale en verpleegkundige expertise 
o In de Raad van Toezicht is de professionele inbreng vertegenwoordigd door een 

psychiater ouderenzorg.  
o Er is een begeleidingscommissie die de bestuurders met raad en daad 

ondersteund bestaande uit 3 leden die ieder professioneel werkzaam zijn 
(geweest) in de zorg en begeleiding voor mensen met dementie. 

o Ook is er regelmatig overleg met de specialist ouderengeneeskunde. 
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Personeelsamenstelling 
Leidend principe – Als het bijdraagt aan een waardig leven en veilig thuis voor 
mensen met dementie en hun naasten, dan doen we het. Zo niet, dan niet.  

 

 

Hoe wij invulling geven aan de norm 
Aandacht, aanwezigheid, toezicht 
Het team bestaat uit ene mix van teamleden in loondienst en zzp’ers. Ieder werkt in 
opdracht van King Arthur Groep en niet via een bureau, zodat de organisatie de kwaliteit 
en deskundigheid van elk teamlid kan volgen. 
 
Het team bestaat uit: 

- Begeleiders (helpenden/ verzorgenden niveau 2/ niveau 2+, VIG en begeleiders 
niveau 3 en 4, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders) 

- Behandelaren (huisarts, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, 
fysiotherapeut en als nodig wondverpleegkundige, logopediste, ergotherapeut) 

- Kookteam  
- Was- en schoonmaakteam 
- Technische dienst. 

 
Voor 22 bewoners is de volgende bezetting structureel ingezet. De bezetting is hoog, 
omdat er zo min mogelijk overhead is en daardoor zoveel mogelijk van de zorggelden 
naar de uitvoering van de zorg kan gaan: 
7.00-8.00 1 Slaapdienst die meewerkt in de 

zorg 
1 uur 

7.30 – 11.30 2 begeleiders 8 uur 
7.30 - 15.30 4 begeleiders 32 uur 
9.00-17.00 1 activiteitenbegeleider 8 uur 
15.00 – 23.00 4 begeleiders 32 uur 

Kwaliteitskader - Dit gaat over de adequate samenstelling van het 
personeelsbestand. Hoeveel zorgverleners met welke vaardigheden en 
competenties zijn nodig om te voorzien in de (fluctuaties in) wensen en 
behoeften van de cliënten waaraan de zorgorganisatie zorg en ondersteuning 
biedt? 
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22.30 – 8.00 1 waakdienst 
1 slaapdienst 

18 uur 

Per 24 uur 13 begeleiders 99 uur 
 

Extra begeleiding 
o Er is ruimte om een bewoner met z’n tweeën te verzorgen of begeleiden.  
o Waar nodig wordt op specifieke momenten extra individuele begeleiding ingezet 

voor een bewoner.  
o Ook bij ziekte of in een terminale fase wordt er waar mogelijk extra begeleiding 

ingezet, zodat er individuele begeleiding en aandacht geboden kan worden. 
 

Aandacht voor activiteiten 
o Van maandag tot en met vrijdag is er een activiteitenbegeleider van 9.00-17.00 

extra aanwezig.  
o In de avond worden er activiteiten geboden door één van de aanwezige 

begeleiders.  
o In de weekenden is er een extra begeleider van 11.30 tot 15.30 om naar de 

markt te gaan met een paar bewoners of andere activiteiten te ondernemen.  
o Daarbij zijn er nog vele vrijwilligers die specifieke activiteiten bieden, zoals 

voorlezen, handmassages, koken en dansen. En zijn er vrijwilligers die helpen bij 
de begeleiding en de dagelijkse huiselijke bezigheden.  
 

Specifieke kennis en vaardigheden 
o Van de aanwezige begeleiders is er gedurende 24-uur minimaal één 

verpleegkundige of VIG’er aanwezig. 
o Een behandelaar is 24-uur per dag bereikbaar: in eerste instantie de huisarts of 

HAP en in tweede instantie de specialist ouderengeneeskunde. 
o Ook zijn de coördinator en/ of de bestuurder bereikbaar voor complexe vragen, 

beslissingen of noodsituaties. 

Ruimte om te leren en ontwikkelen 
o Elke maand is er een teamlerenbijeenkomst van 3 uur betaalde tijd. 
o Elke 3 maanden is er een kennisbijeenkomst over een thema.    
o Vanuit de organisatie worden ook opleidingen aangeboden, zoals BHV.  
o In 2019-2020 is er een leren-lerenplan opgesteld, waarbij teamleden een 

leervoucher van 250 euro aangeboden krijgen en een opleidingsbudget tussen 
500 euro en 1500 euro, afhankelijk van de overeenkomst, voor een opleiding 
onder voorwaarde dat het teamlid 2 jaar na de opleiding verbonden blijft.  

o Teamleden worden gestimuleerd en uitgenodigd om mee te lopen bij een 
organisatie van het lerend netwerk of deel te nemen aan projecten, zoals 
Waardigheid & Trots of werkbezoeken aan andere organisaties. 
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Gebruik van hulpbronnen 
Leidend principe – Als het bijdraagt aan een waardig leven en veilig thuis voor mensen 
met dementie en hun naasten, dan doen we het. Zo niet, dan niet. 

Norm 
 

 
 
 
 

 

Hoe wij invulling geven aan de norm 
Focus op doelgroep 
De focus ligt op de doelgroep en het primaire proces. 
De overhead houden wij zo laag mogelijk, zodat 
zoveel mogelijk aandacht, energie en handen naar de 
doelgroep en naar de teamleden gaat. 
King Arthur Groep is nog een jonge organisatie. Bij 
het opzetten van het gebouw en het ontwikkelen van 
de organisatie is het uitgangspunt de doelgroep en de 
missie geweest en is dit het nog steeds. Het plaatje 
geeft de opbouw van de organisatie weer: vanuit de 
wensen en behoeften van de doelgroep volgen de 
zorg- en dienstverlening, hoe deze geboden worden, 
met wie en in de buitenste cirkel welke faciliteiten 
daarbij nodig zijn. De faciliteiten volgen dus uit de 
wensen en behoeften van de doelgroep. 
 

Samenwerking 
Er wordt samengewerkt met lokale verwijzers en organisaties. Ridderspoor ligt in de 
regio Gooi en Vechtstreek. Hier wordt deelgenomen aan het netwerk dementie en de 
werkgroep dementievriendelijke samenleving. Dit geldt overigens ook voor andere regio’s 
waar King Arthur Groep actief is. 
 

KAGje 
in 2017 is het KAGje (Kennis Advies Gebruik) ontwikkeld. In het KAGje is informatie 
terug te vinden over de werkwijze van de organisatie. Deze informatie is open en 
transparant op de website aanwezig, zodat teamleden dit direct kunnen vinden. Omdat 
wij een open en transparante organisatie willen zijn, is deze informatie ook voor derden 
beschikbaar op de website. 
  

Kwaliteitskader – Dit gaat over het effectief en efficiënt gebruiken van 
hulpbronnen om de best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met 
de beschikbare financiën en middelen. 
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Gebruik van informatie 
Leidend principe – Als het bijdraagt aan een waardig leven en 
veilig thuis voor mensen met dementie en hun naasten, dan doen 
we het. Zo niet, dan niet. 

 

 

 

 

Hoe wij invulling geven aan de norm 
Verzamelen en delen van informatie 
NPS en klantwaarderingen 

o Bij elk zorgplangesprek is aandacht voor de communicatie en wordt gevraagd wat 
we beter kunnen doen.  

o Bewoners en/ of hun vertegenwoordigers worden gestimuleerd om zorgkaart 
Nederland in te vullen.  

o Ook is er elke 3 maanden een huisbijeenkomst waar besproken wordt wat goed 
gaat en wat beter kan. 

o Jaarlijks wordt een klanttevredenheidsmeting uitgevoerd. 

Verpleeghuisindicatoren en kwaliteitsinformatie 
o Jaarlijks worden de verpleeghuisindicatoren aangeleverd bij het zorginstituut. 
o Elk kwartaal wordt een kwartaal bericht gestuurd aan alle relaties. Hierin is ook 

kwaliteitsinformatie opgenomen, zoals # incidenten, #klachten, klanttevredenheid 
en in- en uitstroom teamleden. 

Meting Uitkomsten dementiezorg  
Er wordt gestimuleerd om de meting uitkomsten dementiezorg in te vullen bij elk 
zorgplangesprek. De gegevens over de ervaren kwaliteit van leven van de bewoners en 
de mantelzorgers en de ervaren belasting van de mantelzorgers worden aangeleverd bij 
de database van Vilans. Als organisatie ontvangen wij hier spiegelinformatie over die wij 
gebruiken om te reflecteren op onze zorg- en dienstverlening. Voor de uitkomsten wordt 
verwezen naar ons jaarverslag. 

Benutten en optimaliseren van administratiesystemen 
Managementinformatie verzorgen vanuit huidige financiele en HR systemen ten behoeve 
van sturing op kwaliteit. 

Openbaarheid en transparantie 
Elk kwartaal wordt een in- en extern bericht verstuurd met kwaliteitsinformatie. 

Kwaliteitskader – Dit gaat enerzijds over het actief gebruik maken van 
informatie rondom de inzet van middelen, voor het leveren, monitoren, managen 
en verbeteren van zorg, alsook over het op transparante wijze verstrekken van 
kwaliteitsinformatie aan clienten, hun naasten en aan de samenleving.  
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Bijlage 1 Kwaliteitskader in het kort 
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Bijlage 2 Overzicht periodieke 
kwaliteitscontroles Ridderspoor 

Thema Controle Frequentie Wie 
  W M K J  
Persoonsgerichte 
zorg 

Controle op zorgplannen & 
Rapportages 

 X   Coördinator: Yolanda 

 Niveau EVB    X Coördinator: Yolanda 
 Dossiercontrole op 

zorgplannen & navolgbaar 
methodisch handelen 

  1x/ 
6 
mnd 

 Kwaliteitcoördinator: 
Marjolein 

 Deskundigheidscontrole op 
methodisch handelen 

   x Coördinator: Yolanda 
HR: Annelinde 

Wonen en welzijn       
Veiligheid Meting 

Verpleeghuisindicatoren 
  x  Begeleider +: Desiree 

SO: Jacqueline  
Kwaliteit (K) coördinator: 
Marjolein 

 Evaluatie Incidenten   X  MIC commissie: 
Coördinator: Yolanda 
SO: Jacqueline 
K-coördinator: Marjolein 

 Deskundigheidscontrole op 
BHV en risicosignalering 

   x Coördinator: Yolanda 
HR: Annelinde 

 Controle brandmeldinstallatie 
en pandcontrole op risico’s 

 x x X Technische Dienst:John 

 Controle blusmaterialen     X Record 
 Onverwachte 

brandoefeningen 
  X  JE-BHV: 4-5x/ jaar 

 AED- controle    X AED 
 Controle op inhoud en 

houdbaarheid EHBO-dozen 
 X   AV Medicatieveiligheid: 

Lissy 
 Controle op actualiteit 

wondkaarten en – bakjes 
  x  Coördinator: Yolanda 

Infectiepreventie & 
Hygiene 

HACCP grote keuken X    Koks 

 Controle op uitvoering 
volgens schoonmaakschema 

  X  Coördinator: Yolanda 

 Legionellabeheer  X   Facilitair team (monsters 
1x per 6 mnd via 
Biobeheer) 

 Controle opslag zorg- en 
schoonmaakmiddelen 

 X   Co-coördinator: Paula 
Begeleider +: Desiree 

 Controle op schoonmaken van 
hulpmiddelen(rolstoel, e.d.) 
volgens schema 

 X   Coördinator: Yolanda 

 Controle voorraadbeheer en 
toepassing hygiene & 
uitbraakfaciliteiten en 
richtlijnen 

  X  Coördinator: Yolanda of 
aandachtsvelders 
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Thema Controle Frequentie Wie 
 Deskundigheidscontrole op 

Infectiepreventie & Hygiene 
   X Coördinator: Yolanda 

HR: Annelinde 
 Vaccinatiegraad Hepatitis B     X Coördinator: Yolanda 
Medicatieveiligheid Koelkastcontrole X    AV Medicatieveiligheid: 

Lissy 
 Voorraadbeheer 

verbandmiddelen 
 X   AV Medicatieveiligheid: 

Lissy 
 Voorraadbeheer opiaten  X   AV Medicatieveiligheid: 

Lissy 
 Medicatiereview    x HA: Bader & 

Toutenhoofd 
SO: Jacqueline 
Apotheek: Van den 
Bergh 

 Deskundigheidscontrole op 
medicatieveiligheid 

   X Coordinator: Yolanda 
HR: Annelinde 

Onvrijwillige zorg Meting inzet onvrijwillige zorg   X  K-coordinator: Marjolein 
 Toetsing inzet onvrijwillige 

zorg 
  X  WZD-functionaris: 

Jacqueline 
 Controle vastlegging 

onvrijwillige zorg 
  X  Coordinator: Yolanda 

K-coordinator: Marjolein 
 Deskundigheidscontrole Inzet 

onvrijwillige zorg 
   X Coördinator: Yolanda 

HR: Annelinde 
Leren & 
Verbeteren 

Controle op aanwezigheid bij 
teamleren 

 X   Coördinator: Yolanda 
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Bijlage 3 Merk- en meetinstrumenten 

 

 

 

 


