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1. Voorwoord
De raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep en de directie van Ananz bieden u het kwaliteitsverslag Ananz
2017 aan. Dit kwaliteitsverslag geeft inzicht in de activiteiten op het gebied van kwaliteit in 2017. De St. Anna
Zorggroep legt op concernniveau verantwoording af via een bestuursverslag.
Ananz maakt deel uit van de St. Anna Zorggroep te Geldrop. Sinds 2004 legt Ananz via de kwaliteitsparagraaf van
het jaardocument verantwoording af over haar organisatorische eenheden (OE), zo ook over dit verslagjaar 2017.
Hiermee voldoet Ananz aan haar wettelijke verplichtingen. Het betreft de volgende organisatorische eenheden:
-

Akert (OE 9743)
Berkenheuvel (OE 4325)
Nicasius (OE 6973)
Ananz Zorg Thuis (OE 4325001)

Conform Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (2017) hanteert Ananz voor de interne én externe verantwoording
één kwaliteitsverslag. Dit document wordt jaarlijks voor 1 juli volgend op het rapportagejaar gepubliceerd op
de website van Ananz. Tevens levert Ananz het webadres van het kwaliteitsverslag, uiterlijk 1 juli volgend op het
desbetreffende verslagjaar, aan bij de openbare database van Zorginstituut Nederland.
Juni 2018

Mw. I.C.D.Y.M. Wolf-de Jonge		
voorzitter raad van bestuur 		

M. van Zoom, MBA
directeur Ananz
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Inleiding
Het kwaliteitsverslag Ananz 2017 is opgesteld in opdracht van de directie van Ananz. In dit document komen verschillende
kwaliteitsonderwerpen aan bod. De diverse (verantwoordelijke) functionarissen vanuit de organisatie brengen de directie op de hoogte
van de voortgang en de inhoudelijke stand van zaken van deze onderwerpen. In het jaarplan staan de speerpunten voor Ananz voor het
komende jaar. De voortgang hiervan wordt elk kwartaal besproken in het MT.
Het doel is om de kwaliteit op alle vlakken te behouden en waar mogelijk te verhogen en/of te verbeteren. Daarnaast wordt synergie,
samenhang en verbinding gemaakt tussen de verschillende kwaliteitsonderdelen en de strategie van Ananz als onderdeel van de St.
Anna Zorggroep.
Dit kwaliteitsverslag wordt zowel voor interne als externe verantwoording gebruikt (conform Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ( jan.
2017). Organisaties krijgen echter geen verplicht format opgelegd v.w.b. de inhoud van het kwaliteitsverslag. Tegelijkertijd geldt dat veel
eisen en voorwaarden binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 pas in de loop van 2018 in werking zijn getreden.
Om in deze situatie enerzijds zo goed mogelijk te voldoen aan eisen die door verschillende partijen aan dit verslag gesteld worden
en anderzijds ook al in 2017 (retrospectief) een zo duidelijk mogelijke relatie te leggen met de (medio 2018) geldende eisen uit het
Kwaliteitskader, is besloten tot het toevoegen van een resultatenoverzicht aan het verslag. Dit bijgevoegde resultatenoverzicht
presenteert de in dit kwaliteitsverslag genoemde resultaten over 2017 binnen de nu geldende dimensies zoals gesteld vanuit het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Veel activiteiten die Ananz in 2017 heeft ontplooid, passen binnen de aandachtspunten en
aanbevelingen van het Kwaliteitskader.
Ook voor Ananz stond 2017 in het teken van het fusietraject van de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis. Eind 2017 is
besloten dat deze fusie niet doorgaat. Voor Ananz betekent dit een heroriëntatie op de toekomst, waarbij Ananz samen met het St.
Anna Ziekenhuis, goede kwaliteit van zorg willen blijven bieden en op onderdelen groeien.
Zoals in dit kwaliteitsverslag te lezen is, heeft Ananz in 2017 met succes op diverse onderdelen gewerkt aan het verbeteren van de
kwaliteit van zorg. Signalen worden adequaat opgepakt en verbeteracties worden ingezet en gemonitord. Ananz is trots op de wijze
waarop zij met al haar medewerkers en stakeholders, werkt aan een blijvende verbetering van haar kwaliteit.
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1. Profiel van de organisatie
Ananz is onderdeel van de St. Anna Zorggroep. Naast Ananz bestaat deze uit het St. Anna Ziekenhuis en medisch
sportgezondheidscentrum TopSupport. Ananz bestaat uit vier organisatorische eenheden (OE), zie hieronder.

Naam verslagleggende rechtspersoon
Woonzorgcentrum Berkenheuvel (OE 4325)
Adres

Grote Bos 8

Postcode

5666 AZ

Plaats

Geldrop

Telefoonnummer

088 - 567 77 00

Woonzorgcentrum Akert (OE 9743)
Adres

Appelaar 35

Postcode

5664 TZ

Plaats

Geldrop

Telefoonnummer

088 - 567 77 00

Woonzorgcentrum Nicasius (OE 6973)
Adres

Berkelmanspad 6

Postcode

5591 GK

Plaats

Heeze

Telefoonnummer

088 - 567 77 00

Ananz Zorg Thuis (OE 4325001)
Adres

Grote Bos 8

Postcode

5666 AZ

Plaats

Geldrop

Telefoonnummer

088 - 567 77 00

Indicatienummer Kamer van Koophandel

17127118

E-mailadres

Directie.Ananz@st-anna.nl (directiesecretariaat)

Internetpagina

www.ananz.nl

De directie van Ananz maakt deel uit van het managementteam (MT) van de St. Anna Zorggroep. De St. Anna Zorggroep
heeft een Ondernemingsraad. Ananz heeft een centrale cliëntenraad en per locatie een lokale cliëntenraad. Het
ziekenhuis heeft eveneens een cliëntenraad.

Geldrop
Berk
Heuvel

Akert

Nicasius
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Heeze

Het organogram van Ananz ziet er als volgt uit:

Raad van Bestuur St. Anna Zorggroep

Ondernemingsraad

Centrale Clientenraad

Directie Ananz

Vrijwilligers
Directiesecretariaat

PO&O

Strategie en Beleid

Finance

Kwaliteit en veiligheid

Communicatie

Facilitaire Ondersteuning
Facilitaire dienst

Klantenservice Facilitair
Welzijn

Behandel Ondersteuning

Zorg cluster

Zorg cluster

Medische vakgroep

Somatiek
Nicasius

Psychogeriatrie
Nicasius

Geriatrische revalidatie

Psychogeriatrie
Akert

Somatiek
Akert

Behandeling en Begeleiding

Somatiek
Heuvel begane grond

Somatiek
Heuvel 1e verdieping

Verpleegkundige expertise

Dagbehandeling/
dagbesteding

Psychogeriatrie
Berk

Hospice

Zorgadministratie

Transmuraal

Zorgtrajectbegeleiding

Extramuraal

Ananz biedt een breed pakket aan verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Het verzorgingsgebied bestaat primair
uit de gemeenten Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.
Akert
44 plaatsen verzorgingshuis
39 plaatsen verpleeghuiszorg psychogeriatrie
28 plaatsen dagbesteding
40 cliënten Zorg Thuis Kastanjehof
Berk
76 plaatsen verpleeghuiszorg psychogeriatrie
14 plaatsen dagbesteding
Heuvel
25 plaatsen geriatrische revalidatie
60 plaatsen verpleeghuiszorg somatiek
6 plaatsen hospice
14 plaatsen dagbehandeling
Nicasius
22 plaatsen verzorgingshuis
50 plaatsen verpleeghuiszorg psychogeriatrie
14 plaatsen dagbesteding
8 cliënten Zorg Thuis in aanleunwoningen

Tussen het St. Anna Ziekenhuis, TopSupport en Ananz wordt intensief samenwerkt waarbij de patiënt/cliënt centraal
staat. Door de unieke samenstelling van verschillende disciplines biedt de st. Anna Zorggroep de juiste zorg op het juiste
moment en op de juiste plaats. Daarnaast vindt onderlinge kennisdeling plaats. Onder meer op het gebied van geriatrie en
ouderengeneeskunde maar ook op andere aspecten, zoals kwaliteit en veiligheid, behandelkwaliteiten en bedrijfskundige
expertise.
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Kerngegevens Ananz
Cliënten (per eind 2017)
Aantal cliënten op basis ZZP

285

Aantal extramurale cliënten wijkverpleging

47

Aantal cliënten dagbesteding / dagbehandeling

82

Aantal cliënten geriatrische revalidatie

21

Aantal cliënten hospice

6

Capaciteit (per eind 2017)
Aantal intramurale plaatsen

323

Productie
Aantal dagen zorg met verblijf

114.083

Aantal dagdelen dagbesteding/dagbehandeling

15.623

Aantal uren extramurale productie wijkverpleging

7.047

Personeel (aantal FTE in loondienst per eind 2017)
Directe zorgmedewerker

249,5

Behandelaren

18,4

Indirecte zorgmedewerkers

25,4

Administratie, staf en management

28,2

Vrijwilligers
Aantal vrijwilligers

350

2. Cliëntenparticipatie
2.1

Centrale Cliëntenraad

De samenstelling van de centrale cliëntenraad is op het einde van het verslagjaar 2017 als volgt:
Dhr. H. Crooijmans 		
Mevr. E. Elverding		
Mevr. M. van Breugel
Dhr. J. Kuypers
		
Dhr. JL. Suerink		

voorzitter, tevens voorzitter van cliëntenraad Berkenheuvel
vicevoorzitter, contactpersoon Berkenheuvel
financieel deskundige
lid namens cliëntenraad Akert
lid namens cliëntenraad Nicasius

In 2017 hebben de heer M. van Gelder en mevrouw M. Verest afscheid genomen van de cliëntenraad. Mevrouw M. Verest
heeft de rol van secretaris van de centrale cliëntenraad aanvaard, in dienst van Ananz. Mevrouw E. Elverding heeft de
functie van vicevoorzitter overgenomen van de heer J. Kuypers.
De directie van Ananz heeft elke twee maanden overleg met de centrale cliëntenraad. Hierin worden diverse
onderwerpen besproken. Daarnaast is er ook informeel overleg. De samenwerking verloopt goed en constructief.
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De centrale cliëntenraad is betrokken geweest bij het voorbereidingsproces van de voorgenomen fusie en heeft
deelgenomen aan de fusie werkconferentie. Daarnaast neemt zij deel aan het periodieke overleg met het zorgkantoor
CZ. Zij leveren een actieve bijdrage aan onder andere het plan inzet extra middelen Waardigheid en Trots 2018, het jaar-/
kwaliteitsplan Ananz 2018, het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, het project Radicale Vernieuwing, Gastvrijheidszorg met
Sterren en de herontwikkeling van locatie Akert.
In 2017 heeft de centrale cliëntenraad op de volgende onderwerpen een positief advies uitgebracht:
- Voorgenomen besluit raad van bestuur om te fuseren met het Catharina Ziekenhuis
- Wijziging (personele) organisatie daginvulling locatie Akert
- Wijzigingen sleutelkluisjes, alarmopvolging en zorgservice-overeenkomsten
- Concept jaarrekening 2016
- Wijziging werktijden Heuvel/Somatiek
- Voorgenomen besluit raad van bestuur inzake ondernemingsplan fusie
- Omgaan met persoonsgegevens
- Herbenoeming leden raad van toezicht
- Begroting 2018
- Programma van eisen nieuwbouw Akert

2.2

Cliëntportaal

Om cliënt en mantelzorger meer te betrekken bij het zorgproces en meer inzicht en zeggenschap hierin te geven is het
cliëntportaal geïmplementeerd. Na een pilot in de zomermaanden is dit eind 2017 op meerdere afdelingen gerealiseerd.
De locaties Akert en Nicasius volgen begin 2018.
Met het cliëntportaal kan een cliënt of mantelzorger op afstand en op ieder gewenst moment in het Zorgleefplan
kijken om de meest actuele cliëntinformatie te zien. Cliënten en mantelzorgers hebben zo op een eenvoudige manier
toegang tot de zorginhoudelijke gegevens, geregistreerd in het elektronisch cliëntdossier (ECD). Hierdoor kan de
cliënt, desgewenst samen met de mantelzorger, de eigen regie over zijn of haar leven blijven houden. Met het project
MijnCliëntportaal neemt Ananz deel aan ‘Waardigheid en Trots’.

2.3

Informatiemappen

Om ervoor te zorgen dat onze cliënten zich bij ons thuis voelen en om hen goed te informeren over de mogelijkheden in
hun woonzorgcentrum zijn in 2017 de informatiemappen voor alle locaties geactualiseerd en doorontwikkeld.

3. Cliënttevredenheid
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, dat begin 2017 is uitgebracht, vraagt elke verpleeghuisorganisatie vanaf
2017 minimaal één maal per jaar informatie over cliëntervaringen te verzamelen en te gebruiken middels erkende
instrumenten. De sector heeft als opdracht gekregen om te komen tot een selectie van erkende instrumenten voor
de ervaringen en oordelen van cliënten. Begin 2018 laat de koepelorganisatie Actiz weten dat de beoogde selectie van
erkende instrumenten is vertraagd en uiterlijk 31-03-2018 verwacht wordt.
Ananz heeft eind 2015 door een extern bureau de cliënttevredenheid gemeten via de CQ-meting. Dit instrument is
inmiddels afgeschaft als verplicht meetinstrument. In afwachting van een nieuw erkend instrument heeft Ananz in 2017
de cliënttevredenheid gemeten via de vragenlijst van ZorgkaartNederland (zie hierna).
In het multidisciplinair overleg (MDO) wordt twee keer per jaar met iedere cliënt de zorg geëvalueerd. Tevens wordt
op basis van overleg met de bewoners een plan opgesteld om het welzijn, het wooncomfort en de zorg blijvend te
verbeteren. Daarnaast worden op basis van diverse signalen door de teamleiders verschillende verbeteracties opgepakt
en worden de lopende zaken door de teamleiders met de lokale cliëntenraden besproken.
Voor de cliënten van het Centrum voor herstel en revalidatie (CHR) is in 2017 een eigen ontslagenquête ontwikkeld. Dit
wordt door de meeste cliënten ingevuld en vervolgens door de verzorgende met de cliënt besproken. Verbeteracties
hieruit worden opgepakt. Het gemiddelde rapportcijfer is in 2017 gestegen van een 8,1 in Q1 naar een 8,6 in Q4.
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4. ZorgkaartNederland
Ananz blijft cliënten en mantelzorgers stimuleren om een waardering achter te laten op ZorgkaartNederland.
Hierdoor blijft het aantal waarderingen stijgen. Er wordt vanuit Ananz actief gereageerd op de waarderingen.
In augustus en september 2017 zijn interviewers van de Patiëntenfederatie Nederland op alle locaties geweest om
waarderingen op te halen bij cliënten somatiek. Ook zijn in oktober, november en december telefonische interviews
afgenomen bij contactpersonen van cliënten pg en bij cliënten (of diens contactpersoon) Zorg Thuis. Beide acties
hebben ertoe geleid dat er aanzienlijk meer waarderingen geplaatst zijn op ZorgkaartNederland.
Cliënten geven overwegend positieve reacties, maar zij geven hierbij ook diverse verbeterpunten aan.
Opvallend blijft dat over dezelfde onderwerpen vaak zowel verbeterpunten als complimenten worden gegeven.
Complimenten gaan over:
- Activiteiten: Leuke en gevarieerde activiteiten
- Personeel: Liefdevol, goede bejegening, persoonlijk betrokken
- Accommodatie: mooi en ruim
Verbeterpunten gaan over:
- Activiteiten: te weinig en/of te weinig variatie
- Personeel: te weinig personeel / te weinig tijd / teveel wisselende gezichten
- Accommodatie: verouderd
Op 31 december 2017 is de gemiddelde score op ZorgkaartNederland voor Ananz een 7.8. Dit was een 7.7 eind 2016.
Er zijn 341 waarderingen geplaatst, tegenover 155 waarderingen in 2016. Maar liefst 94% van de respondenten beveelt
Ananz aan.
Op 31 december 2017 is het aanbevelingspercentage op Zorgkaart Nederland voor de verschillende woonzorglocaties als
volgt:
Woonzorg centrum

2016

2017

Akert

93% (N=29)

92%

Berk en Heuvel

96% (N=51)

93%

Nicasius

97% (N=37)

94%

Deze aanbevelingspercentages zijn bepaald over de waarderingen gegeven in 2017.
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5. Medewerkers
Op basis van de visie van Ananz is onder meer het strategisch personeelsbeleid opgesteld, met als één van de onderdelen
het strategisch opleidingsplan.
In 2017 heeft Ananz het strategisch personeelsbeleid en het programma van uitvoering opgesteld. Hierin is opgenomen
wat er nodig is om een voldoende gekwalificeerde mix van zorgmedewerkers te hebben, om zo uitstekende zorg aan
de cliënten te kunnen blijven bieden, nu en in de toekomst. Medewerkers die plezier hebben in hun werk, hun talenten
benutten, voor elkaar zorgen en van elkaar leren. .
In 2017 is gestart met de actiepunten, deze zullen doorlopen in 2018. Hiermee zorgt Ananz dat haar medewerkers zo
veel mogelijk de competenties hebben die aansluiten bij de doelgroep. Daarnaast verwacht Ananz met de invoering van
het strategisch personeelsbeleid het ziekteverzuim te kunnen verlagen door meer gericht met aanname, behoud en
ontwikkeling van personeel bezig te zijn.
Als onderdeel van het strategisch personeelsbeleid is eind 2017 een zogenaamde vlootschouw gedaan, specifiek voor de
grote groep zorgmedewerkers. Op deze manier wordt zowel op Ananz-niveau als op teamniveau inzichtelijk gemaakt wat
de mix van kwaliteiten is die Ananz bezit en welke bijsturing waar gevraagd wordt. De resultaten hiervan worden begin 2018
besproken in het MT en vervolgens met de teamleiders die hiermee aan de slag gaan.
Om kwaliteit te kunnen bieden, vindt Ananz het daarnaast belangrijk dat haar medewerkers goed zijn toegerust voor hun
werk. Hiervoor worden medewerkers geschoold conform het strategisch opleidingsplan 2016-2020 (zie paragraaf 5.5).
Om goede mensen te behouden heeft Ananz ook aandacht voor de vitaliteit van haar medewerkers. Hiervoor is in 2017
een toolkit ‘Sterk in je Werk’ ontwikkeld. Dit loopt door in 2018.
Extra middelen vanuit VWS
De beschikbare extra middelen vanuit het ministerie van VWS heeft Ananz ingezet voor onder meer extra
huiskamerassistenten en het uitbreiden van de formatie EVV’ers. Dit is vooral gebeurd door het zelf opleiden van
medewerkers (in alle functies) en het behouden van goede mensen. Gezien de arbeidsmarkt is het moeilijk om
meer IG‘ers binnen te halen. Ananz heeft daarom vooral ingestoken op het aantrekken en eventueel omscholen van
huiskamerassistenten. Het uitbreiden van de contracten van medewerkers niveau 2 is gebeurd vanuit de middelen
Waardigheid en Trots, waarbij de centrale cliëntenraad betrokken is. Op de werkvloer is deze uitbreiding merkbaar,
doordat er meer toezicht is in de huiskamers en meer individuele aandacht kan worden gegeven aan de cliënten.
Kanteling werktijden
Voor de Kanteling Werktijden is begin 2017 een kader opgesteld waarbij aangehaakt is bij de roosterregels die er zorgbreed
al lagen. Hierdoor krijgt de individuele werknemer en/of het team meer zeggenschap en verantwoordelijkheid over de
werktijden. Ananz heeft het traject hiervoor doorlopen met OR, vakbonden en achterbanraadplegingen en eind Q3 2017
is deze regeling Kanteling Werktijden van kracht en wordt als zodanig gewerkt.

5.1

Jaargesprekken

Begin 2017 is in de St. Anna Zorggroep onderzocht of de gestelde doelstellingen (het verbeteren van de kwaliteit van
jaargesprekken en het verhogen van de kwantiteit) met het invoeren van de vernieuwde jaargespreksystematiek behaald
zijn. Het gemiddelde rapportcijfer voor het nieuwe jaargesprek is een 7.

5.2

Medewerkerstevredenheid

In het voorjaar 2017 is de MedewerkerMonitor afgenomen bij alle medewerkers van Ananz. De respons hiervan is 50,8%.
Ananz scoort in 2017 op alle aspecten beter dan bij de monitor in 2015. Er zijn dus goede stappen gezet op het gebied
van medewerkerstevredenheid. De Net Promotor Score (NPS, ofwel aanbevelings-score) van Ananz is aanzienlijk beter
dan de branche (-0.7 versus -12). Op basis van de resultaten uit 2017 zijn de belangrijkste verbeterpunten voor Ananz de
communicatie en de werkdruk.
De leidinggevenden hebben de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek in het derde kwartaal van
2017 besproken met hun medewerkers. Elk team heeft volgens een vast format in een verbeterplan vastgelegd waar ze
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trots op zijn en welke verbeteracties zijn afgesproken. Ook is afgesproken welke doelstellingen, resultaten en acties er
gerealiseerd gaan worden.

5.3

Ziekteverzuim (exclusief gravida)

Het verzuimpercentage van de afgelopen zes maanden is licht dalende ten opzichte van de eerste helft van 2017.
Vooral de eerste twee maanden van 2017 was het verzuim hoog door met name de uitbraak van het Noro-virus. Het
verzuimpercentage (exclusief zwangerschap) van Ananz over geheel 2017 (voortschrijdend maandelijks gemiddelde) is
6,6%, waarbij we in de laatste helft van het jaar gemiddeld net onder de 6% zitten.

Gemiddeld ziekteverzuim per maand in 2017 (excl. Gravida)
Organisatie-eenheid

Aantal medewerkers

Aantal fte

2017

Totaal

2.018

1.352,8

4,7%

Ziekenhuis

1.502

1.031,2

4,2%

517

321,6

6,6%

Staf

18

9,1

11,1%

Facilitaire dienst

30

13,5

12,1%

496

299

5,7%

Ananz

Zorg

Verhoudingsgewijs heeft een groot aantal medewerkers een verzuimduur van 3 t/m 12 maanden. Het korte verzuim (tot 2
weken) is met 0,9% als normaal te beschouwen. Het ziekteverzuim is in zorgcluster A (met 8,8%) hoger dan in zorgcluster
B (6,4%). Zie tabel 3.
Intensieve begeleiding tijdens re-integratie-trajecten is in 2017 meermaals effectief gebleken in het proces van herstel
van langdurig ziekteverzuim.

Verzuimpercentage naar verzuimduur (in dagen)
Organisatie-eenheid

Kort (1-14)

Middellang (15-93)

Lang (94-365)

Lang (366-730)

Lang (731-99999)

Totaal

0,8%

1,1%

1,8%

0,8%

0,2%

Ziekenhuis

0,8%

1,0%

1,5%

0,7%

0,1%

Ananz

0,8%

1,3%

3,0%

1,0%

0,4%

Staf

0,9%

0,4%

0%

9,8%

0%

Facilitaire dienst

1,0%

2,2%

1,2%

7,6%

0%

Zorg

0,8%

1,2%

2,8%

0,7%

0,8%

Sterk
in je werk
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5.4

MIM-meldingen (Melding Incidenten Medewerkers)

Tot oktober 2017 konden medewerkers een MIM op papier melden. De St. Anna Zorggroep is per oktober 2017 overgegaan
op het digitaal melden van de MIM via AnnaDoc. Hierdoor is het mogelijk om meerdere soorten incidenten te melden.
Nieuw in het systeem zijn meldingen rondom agressie, geweld of ongewenst gedrag en traumatische gebeurtenissen.
Verschillende meldingen vragen een verschillende follow-up. Sommige meldingen gaan naar de bedrijfsarts. De
procedure is niet veranderd. De teamleider handelt in eerste instantie de melding af.
In onderstaand overzicht staan de MIM-meldingen Q4 2017 bij Ananz, zoals vanaf dat moment geregistreerd in AnnaDoc.

MIM meldingen bij Ananz in Q4-2017
Datum verstuurd

Status

Type incident

Afdeling

Verbeter maatregel

Verzuim

19-10-2017

Afgehandeld

Ongeval of bijna
ongeval

Zorgappartementen

Ja

Ja

15-11-2017

In behandeling

Traumatische
gebeurtenis binnen
functie

Margriet

Ja

Ja

30-10-2017

Afgehandeld

Ongeval of bijna
ongeval

Facilitaire
dienst

Ja

Ja

In totaal zijn in 2017 ongeveer 15 meldingen binnengekomen bij de teamleiders, vooral als gevolg van agressie of
onbegrepen gedrag van cliënten.

5.5

Professioneel handelen

In 2017 is voor het professioneel handelen en de onderliggende deskundigheidsbevordering van medewerkers uitvoering
gegeven aan het strategisch opleidingsplan 2016-2020.
- Halverwege 2017 is het e-learning scholingsprogramma ten behoeve van zorginhoudelijke
deskundigheidsbevordering van start gegaan. Hierbij hebben zorgmedewerkers de modules Parkinson en Dementie
gevolgd. In 2018 zullen de modules CVA, Depressie, Delier en Diabetes doorlopen worden.
- Naast de verplichte modules hebben medewerkers sinds halverwege 2017 de mogelijkheid om facultatief een van
de andere 52 modules te volgen binnen de thema’s Risicovolle Handelingen, Voorbehouden Handelingen, VV&T
Specifiek, Ziektebeelden en Veiligheid. Daarnaast hebben zorgmedewerkers conform het nieuwe BIG-beleid en het
hieraan gerelateerde kwaliteitsregistratiesysteem (Kwaliteitsdashboard) hun bekwaamheid aangetoond. Tot slot
hebben er meerdere facultatieve scholingstrajecten plaatsgevonden, onder meer met betrekking tot cliëntgerichte
zorg en gastvrije zorg.
- Het team behandelaren heeft eind 2017 in samenwerking met een externe leverancier een training en
onderliggend beleid ontwikkeld ten aanzien van “Omgaan met onbegrepen gedrag”. De afdelingen somatiek hebben
deze training reeds ontvangen, in 2018 zijn de afdelingen pg ingepland.
- Leidinggevenden hebben facultatief deelgenomen aan het strategische organisatiebrede
leiderschapsprogramma. Daarnaast hebben alle zorgcoördinatoren deelgenomen aan een intervisieprogramma om
hun leidinggevende en coachende vaardigheden verder te ontwikkelen.
- In het kader van cliëntgerichte zorg heeft in november een groep medewerkers deelgenomen aan de
zogenaamde Participatiekliniek, waarin zij gedurende 24 uur hebben kunnen ervaren hoe het is om zorgafhankelijk te
zijn. Eind december is door een aantal van hen een workshop georganiseerd om hun ervaring met alle collega’s te delen.
- Medio 2017 is gestart met het uitvoeren van een plan gericht op de positionering en professionalisering van
de behandelaren. Het uitgangspunt hierbij was het optimaler kunnen vormgeven van de zorg rondom de cliënt . De
onderlinge samenwerking tussen de behandelaren en met het zorgteam is hierin een essentieel onderdeel. Daarnaast
leidt de ontwikkeling van de professional en de vakgroep tot een hogere mate van expertise. Dit komt ten goede aan de
kwaliteit van de geleverde zorg en de kwaliteit van leven van de cliënt.
- Per 1 februari heeft Ananz de ANW-diensten voor de artsen uitbesteed aan ANW Nederland. De meeste diensten
heeft Ananz zelf gedraaid en een aantal diensten is door externe artsen ingevuld.
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6. Documentbeheer AnnaDoc
Maandelijks ontvangen de MT-leden een overzicht van het documentbeheer AnnaDoc.
We zien een aantal opvallende zaken:
- Het percentage actuele documenten in AnnaDoc van Ananz op peildatum 1 december 2017 is 50%.
Dit is sinds peildatum juli 2017 (48%) redelijk stabiel.
- Het aantal verlopen documenten per auditor is in december (183) iets gedaald ten opzichte van peildatum
3 juli 2017 (200) en blijft de laatste maanden redelijk gelijk.
- Het aantal verlopen beoordelingen is op peildatum december (53) min of meer gelijk aan peildatum 3 juli 2017 (52).
Ananz voldoet niet aan de 95%-norm van de St. Anna Zorggroep van actuele documenten in AnnaDoc.
In het MT wordt het documentbeheer gevolgd. Er zal verder uitgediept worden waarom Ananz niet voldoet aan de norm
en of deze norm wel reëel is voor Ananz.

7. HKZ-audit
In april 2017 vond de periodieke externe HKZ-audit plaats bij Ananz, die met goed resultaat is doorlopen. Ananz behoudt
het HKZ-certificaat voor alle locaties en doelgroepen. Op basis van de bevindingen uit deze HKZ-audit is een tiental
verbeteracties opgepakt. Een aantal verbeteracties is inmiddels afgerond en structureel geborgd in het beleid. Enkele
acties lopen nog door en zullen in Q1 2018 worden afgerond.

Inhoud

Status

Er is geen PRI informatieveiligheid uitgevoerd

Afgerond / Geborgd

Het onderhouden van brandblussers op Berk is niet aangetoond

Afgerond / Geborgd

Systematische kwaliteitstoetsing van de behandeldienst is nog niet aangetoond

Afgerond / Geborgd

Wijkverpleegkundige is nog niet geschoold voor indiceren OMAHA

Afgerond / Geborgd

Afgelopen jaar is geen brandoefening uitgevoerd op Berk vanwege
reorganisatie facilitaire dienst

Verbeteracties lopen

Volledige implementatie mondzorg is nog niet optimaal

Audit volgt in maart 2018

In één dossier zit een kopie ID-bewijs

Afgerond / Geborgd

Huidige werkwijze medicatie uitzetten is risicovol, verbeterplan is in ontwikkeling

Afgerond / Geborgd

Structurele systematische kwaliteitscontroles schoonmaak niet aantoonbaar uitgevoerd

Projectplan opgesteld,
realisatie in 2018

Het ontwikkelde toetsingskader “Toezicht op de zorg thuis” en
‘’Toezicht op netwerken in de zorg thuis” is niet bekend.

Afgerond / Geborgd

Als aanvulling op de HKZ-audit is in april 2017 bij het Centrum voor herstel en revalidatie de Ratingtool Effectieve Zorg
(RTEZ) afgenomen. Deze RTEZ is speciaal ontwikkeld voor de Geriatrisch Revalidatiezorg en richt zich specifiek op
gewenste resultaten en onderliggende processen van het zorgpad. Ananz heeft hierop een totaal score behaald van
52,8%. Met name op het domein registraties hebben we een goede score gehaald; op de andere domeinen is nog
verbeterpotentieel. Deze zullen worden meegenomen bij o.a. het doorontwikkelen van de zorgpaden.
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In april 2018 zal Ananz worden getoetst op de nieuwe HKZ-normen. In voorbereiding hierop is in Q3 2017 geanalyseerd in
hoeverre Ananz hier al aan voldoet, en welke acties nog vereist zijn. Op basis hiervan worden nog enkele acties opgepakt
zodat in april 2018 volledig aan de nieuwe normen wordt voldaan.

8. Gastvrijheidszorg met Sterren
Voor de nominatie voor de Gastvrijheidszorg Award 2017 zijn diverse audits en onaangekondigde bezoeken uitgevoerd.
Tevens zijn er door diverse doelgroepen vragenlijsten ingevuld. In november werd het resultaat hiervan bekend gemaakt:
de locaties Akert en Nicasius zijn beoordeeld met drie sterren en locatie Berkenheuvel (1 van de 10 genomineerden in
de categorie ‘verpleging en verzorging’) met vier sterren. Een resultaat waar Ananz erg trots op is. Uit de auditrapporten
en vragenlijsten zijn naast de positieve punten ook verbeterpunten naar voren gekomen. Deze worden besproken met
teamleiders van de desbetreffende afdelingen.
De projectgroep en werkgroep Gastvrijheid bij Ananz zijn actief bezig geweest met de punten die uit vorige audits
naar voren kwamen. Zo is de bewegwijzering op diverse locaties verbeterd. Ook is er meer aandacht voor eten en
drinken. Hiervoor zijn er onder meer smaakpanels ingericht en heeft leverancier Huuskes workshops gegeven aan
huiskamerassistenten over het smakelijk bereiden van maaltijden voor en met de bewoners. Begin 2018 start een nieuwe
werkgroep met een vertegenwoordiging van diverse medewerkers van de werkvloer. Er zal een plan van aanpak voor 2018
worden opgesteld.

9. Interne audits
In 2017 zijn in totaal vijf interne audits gedaan bij Ananz: drie door de infectiepreventiecommissie (IPC) en twee door het
interne auditteam van Ananz:
- Handhygiëne: deze audit is uitgevoerd door de IPC in week 5 op alle locaties en afdelingen. Hierbij is veel
aandacht geweest voor het hoe, wat en waarom van handhygiëne. De teamleiders zijn waar nodig met de resultaten aan
de slag gegaan, zoals het plaatsen van houders voor dozen met handschoenen op de zorgappartementen.
- De IGZ-hygiëne-normen: in april heeft de IPZ alle locaties bezocht en is de infectiepreventie onder de loep
genomen. Dit is gedaan aan de hand van de checklijsten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De
rapportage met bevindingen is verspreid aan het management en acties zijn opgepakt. Teamleiders vragen regelmatig
hiervoor aandacht via maandmemo en het aanspreken van medewerkers.
- Zinvolle dag/persoonsgerichte zorg: deze audit is uitgevoerd in week 40/41 op alle locaties en afdelingen.
Hiervoor zijn interviews afgenomen met diverse medewerkers, met een cliënt, een mantelzorger en een vrijwilliger. Uit
de audit is naar voren gekomen dat op veel punten het goed gaat met de ‘zinvolle dag/persoonsgericht zorg’. Hierin
bestaan wel verschillen tussen de afdelingen; de een is hiermee verder dan de ander. Positief is bijvoorbeeld dat op
vrijwel alle afdelingen de trias en de gedragsvisite is ingevoerd. Op deze manier worden andere disciplines betrokken.
De teamleiders hebben de verslagen van de interviews op hun eigen afdeling ontvangen en het Ananz-brede verslag
met bevindingen en verbeteracties.
- Persoonlijke hygiëne: In november is door de contactpersonen IPC van de desbetreffende locatie de
quickscan persoonlijke hygiëne uitgevoerd. Hierbij is gelet op het dragen van sieraden, kunstnagels/nagellak, lange
mouwen, haardracht en de wijze waarop dienstkleding gedragen wordt (gesloten en bedekt de eigen bovenkleding). De
gegevens worden in januari 2018 verwerkt en teruggekoppeld aan de teams.
- Medicatieveiligheid: deze audit op de IGZ-normen is in week 50/51 uitgevoerd op alle locaties en afdelingen van
Ananz. De bevindingen hiervan worden eind januari 2018 teruggekoppeld aan de managers en vervolgens aan de
teamleiders.
Daarnaast heeft Ananz in november meegedaan aan het landelijke prevalentie onderzoek naar zorginfecties. Het
onderzoek is afgerond. De IPC is nog in afwachting van een terugrapportage vanuit de landelijke surveillance organisatie.
In het derde kwartaal van 2017 is de interne audit gedaan via de nieuwe werkwijze. De meeste teamleiders geven aan dat
de combinatie van de eerste terugkoppeling van de persoonlijke verslagen, met het Ananz-brede verslag goed werkbaar
is. De verkorte doorlooptijd van de interne audit is door onderbezetting bij de staf niet gerealiseerd.
Het aantal interne auditoren blijft een aandachtspunt. Voorjaar 2017 hebben vier medewerkers de training interne auditor
gevolgd, waarmee het team uit acht interne auditoren bestond. Door verandering van baan, bestaat eind 2017 het team
nog uit vijf interne auditoren. Voor 2018 wordt opnieuw geworven.
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10. Risico-Inventarisatie en Evaluatie
Alle teamleiders hebben in 2017 de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) ingevuld. De teamleiders hebben de
resultaten besproken met de arbodeskundige. De stand van zaken van de inventarisatie is tot en met de eerste
beoordeling afgerond. De (concept) plannen van aanpak zijn ter inzage naar de OR gestuurd en zullen nog worden
toegelicht door de zorgmanager en de arbodeskundige. Als afgesproken vervolg hierop zal de externe audit worden
ingezet door een onafhankelijk toetsingsbureau.

11. Veilig wonen en welzijn
In 2017 was voor Ananz de facilitaire dienst een extra aandachtpunt, doordat hier sprake was van onderbezetting
(wisseling van de teamleider facilitair en uitval van de manager facilitair). Ondanks de onderbezetting, zijn diverse
onderwerpen opgepakt en goede resultaten bereikt.

11.1

HACCP-audit

Bureau de Wit heeft in juli 2017 een audit uitgevoerd, enerzijds om na te gaan aan welke richtlijnen we dienen te voldoen
(hygiënecode voor zorginstellingen en Defensie). Anderzijds om de status van reinheid, bouwkundige staat etc. te
beoordelen. Afdelingen scoorden erg wisselend, van goed tot voldoende of zelfs zeer onvoldoende. De laatste categorie
is direct aangesproken en de betrokken afdelingen zijn grondig aan de slag gegaan.
Eind 2017 is een projectplan opgesteld voor uitrol van de HACCP-systematiek binnen Ananz. Dit zal in 2018 worden
uitgevoerd. Hierin staan de stappen die Ananz dient te nemen om te voldoen aan de wet- en regelgeving betreffende de
HACCP en dit te borgen. Bureau de Wit zal hierin ondersteuning bieden. Er is door hen reeds een handboek geschreven
op basis van input van de afdeling facilitaire dienst. Ook is de opdracht verstrekt voor het structureel (twee keer per jaar)
doen van HACCP-audits.

11.2

Wonen

Gebouw
In het eerste half jaar van 2017 is verder invulling gegeven aan beheer van de gebouwen door de afdeling Techniek en
beheer. Belangrijk te benoemen is dat op alle locaties de revisietekeningen en ontruimingstekeningen zijn gecontroleerd
en waar nodig aangevuld. Ten aanzien van de bouwkundige aspecten van brandveiligheid is op Akert, na een periode van
gedogen, de brandmeldcentrale gecertificeerd en daaropvolgend de gebruiksvergunning opnieuw afgegeven.
Op Berk is een deel van De Zon verbouwd tot dagbestedingsruimte waardoor het groeiend aantal deelnemers plezierig bij
Ananz kan verblijven. De huiskamers van Varen, Waterlelie en Korenbloem zijn aangepast. De tweede keuken is verwijderd
en door het aanbrengen van solartubes is extra daglicht gecreëerd . Deze maatregelen zorgen ervoor dat de huiskamers
beter passen bij de behoefte van ruimte en licht.
In Heuvel is op de CHR een van de huiskamers aangepast door de oefenkeuken in deze ruimte te plaatsen. Het oefenen
op de afdeling heeft hierdoor een extra mogelijkheid gekregen. In de tuin zijn aanvullende oefenelementen geplaatst.
In Akert zijn de gangen van de somatische afdelingen geschilderd en is extra verlichting aangebracht, hiermee zijn de
gangen lichter geworden en is daarmee de veiligheid verbeterd. De problemen met betrekking tot het binnenklimaat in
Nicasius zijn structureel ter hand genomen, de koude-klachten in sanitaire ruimtes zijn opgelost. Voor de warmte in de
gang op de eerste etage zijn onderzoeken en testen uitgevoerd ter voorbereiding van besluitvorming. Tevens is warmte
werende folie op de ramen aangebracht. Dit gaf deels het gewenste resultaat waardoor nog gezocht wordt naar verdere
oplossingen. Op de pg-afdeling van Nicasius is nog een aantal belevingsgerichte ruimten ingericht, te weten een bruin café
en een dierentuin.
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In Heuvel is met betrekking tot het binnenklimaat gestuurd op een optimale temperatuur voor de cliënt. Het gevolg
hiervan is dat ruimtes waar medewerkers werken te warm zijn. Maatregelen om deze problemen op te lossen zijn
onderzocht, uitgewerkt en gerealiseerd.

BHV
Het project Veilig wonen/BHV is begin 2017 van start gegaan. Op elke locatie hebben dit jaar twee sessies van de
veiligheidstrainingen plaatsgevonden. Voor 2018 staan per locatie vier vervolgsessies gepland.
Voor nieuwe medewerkers is het introductieprogramma aangepast met een presentatie over de uitgangspunten met
betrekking tot veiligheid bij Ananz.
Alle teamleiders hebben een basistraining veiligheid gehad aan de hand van op de praktijk gebaseerde scenario’s. In
2018 krijgt dit een vervolg in verdere praktijktrainingen. Het managementteam heeft in het derde kwartaal de eerste
praktijktraining gehad met betrekking tot zorgcontinuïteit en crisisbeheersing. Op alle locaties zijn veiligheidsrondes
gelopen. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt om verdere verbeteringen uit te voeren. Daarnaast is dit input voor de tabletop trainingen zodat medewerkers aan de hand van voorbeelden uit hun eigen praktijk uitgedaagd worden mee te denken
over aanpassingen.
Er is een overkoepelend veiligheidsdocument waarin alle risico’s en maatregelen beschreven zijn. Aan de hand daarvan
vindt verdere opleiding, training en oefening plaats van alle medewerkers inclusief vrijwilligers.
Schoonmaak
Tijdens de reorganisatie van de facilitaire dienst in 2016, is bepaald dat de onderwerpen die integraal binnen het zorgteam
worden georganiseerd (zoals schoonmaak, eten en drinken) in een latere fase worden bekeken. Het uitgangspunt is dat
wordt gekeken naar een optimale organisatie en dienstverlening om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren.
Uit tevredenheidsonderzoek bij cliënten en mantelzorgers komt schoonmaak regelmatig als signaal naar voren. Om
de kwaliteit van de schoonmaak te verbeteren en te borgen zijn in het tweede kwartaal van 2017 diverse scenario’s
onderzocht en in het MT besproken. Naar aanleiding hiervan is een projectplan opgesteld dat in 2018 wordt uitgevoerd.
Materialen
Alle zorg- en medische ondersteunende hulpmiddelen zijn onderhouden en waar nodig gekeurd volgens plan.

11.3

Was, Vervoer, Eten en drinken

De teamleider facilitaire dienst stuurt de hotelmatige leveranciers aan binnen Ananz. Om ervoor te zorgen dat deze
leveranciers optimaal functioneren, is contract- en leveranciersmanagement een voorwaarde. Er wordt gestuurd op de
(contractueel) gemaakte afspraken en op basis van bevindingen wordt indien nodig bijgesteld.
Leveranciersgesprekken vinden periodiek plaats, de frequentie is afhankelijk van de specifieke dienst.. Tijdens deze
gesprekken staan klachten, bijzonderheden en ontwikkelingen altijd op de agenda.
Was
Wasgoed wordt binnen Ananz door twee wasserijen gewassen:
- Persoonsgebonden wasgoed, zoals kleding en persoonlijk beddengoed, wordt door wasserij Steensel gereinigd.
Cliënten sluiten daarvoor een abonnement af met de wasserij. Ananz ondersteunt alleen in deze dienstverlening.
- Wasserij LipsPlus verhuurt en wast het platgoed, zoals beddengoed, handdoeken en ander linnen.
Er is bewust voor deze scheiding gekozen , omdat wasserij Steensel beter is ingericht op persoonsgebonden was. De
scheiding in was betekent wel dat er alertheid van de medewerker verwacht wordt bij de aanlevering van de was. Dit is een
aandachtspunt op sommige afdelingen.
Voor 2018 wordt een vertegenwoordiging vanuit de zorg gevraagd om deel te nemen aan de leveranciersgesprekken met
wasserij LipsPlus om nog beter aansluiting te krijgen bij de behoefte vanuit de zorgafdelingen.
Vervoer
Het vervoer van cliënten die deelnemen aan de dagbesteding wordt verzorgd door twee eigen busjes van Ananz met
vrijwillige chauffeurs. Voor rolstoelvervoer wordt altijd een extern taxibedrijf ingezet. Vanwege de afname van het aantal
vrijwilligers en het ouder worden van onze vrijwilligers, wordt vanaf januari 2018 het cliëntenvervoer integraal uitbesteed
aan een externe firma. Dit betreft zowel de ritten, als ook de planning en coördinatie. Aansturing van de externe firma
wordt ondergebracht bij de coördinator dagbesteding.
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Eten en drinken
Huuskes levert het vers, kruidenierswaren en klant en klare maaltijden. Zij leveren op Berk, Akert en de gasterij in Heuvel tot
in een centrale koeling. Op Nicasius wordt op de verschillende adressen (huiskamers) de kratten bij de deur aangenomen
door de huiskamerassistenten. In Heuvel wordt tot in de huiskamer geleverd.
Daarnaast is er nog een aantal andere leveranciers, zoals de twee bakkerijen die structureel het brood leveren. De Gasterij
in Heuvel maakt gebruik van de diensten van een groothandel. Een traject is opgestart om de samenwerking tussen
Huuskes en de Gasterij te optimaliseren waardoor vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd wordt..
Feiten en cijfers – dienstverlening Huuskes tot en met derde kwartaal 2017:

Soorten

Aantallen

Specificatie

# Klachten

20

Manco’s – bijv. verpakking beschadigd, t.h.t. te kort, bevroren bij levering.

# Leveringsfouten

154

Manco’s – bijv. te veel of te weinig geleverd.

# Order regels:

88.353

% Leveringsbetrouwbaarheid: Aantal calls vs. aantal orderregels

>99,9%

In november zijn workshops georganiseerd om de huiskamerassistentes te inspireren om samen met bewoners te koken:
- Op een huiselijke manier;
- Met zoveel mogelijk aandacht voor bewoners;
- Waarbij een heerlijke maaltijd en/of tussendoortje bereid wordt;
- Met gebruikmaking van de ingrediënten van Huuskes;
- En dit alles met eigen creativiteit.
De workshops zijn naar tevredenheid verlopen.
In 2018 zal het Eten en Drinken verder geoptimaliseerd worden. De zorgmanagers gaan nadenken op welke wijze de
facilitaire dienst dit kan ondersteunen. Huuskes wil in ieder geval periodiek sessies organiseren over het bestellen,
bereiden en serveren. Dit in combinatie met ambassadeurs vanuit het team aan huiskamerassistentes is een
mogelijkheid.

12. Veilige zorg en behandeling
12.1

Infectiepreventie

In november is op alle locaties de jaarlijkse quickscan persoonlijke hygiëne uitgevoerd door de IPC en is meegedaan aan
het landelijke prevalentie onderzoek naar zorginfecties. Zie verder onder paragraaf 7 Interne audits, inclusief IPC.

12.2

MIC-meldingen (Meldingen Incidenten Cliëntenzorg)

In 2017 is door de MIC-commissie op Ananz-niveau maandelijks een Cognos-rapportage gemaakt van de MIC-meldingen.
Dit wordt naar het management en de teamleiders gestuurd. Uit onderstaand overzicht blijkt dat in 2017 bij Ananz in totaal
2843 MIC meldingen zijn geweest.
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Aantal MIC-meldingen in 2017
Woonzorgcentrum

Totaal aantal meldingen

Totaal aantal betrokken cliënten

Aantal cliënten Ananz

Akert

603

341

111

Berk

552

285

87

Heuvel

1.012

528

212

Nicasius

676

327

84

2.843

1.481

494

Totaal

Verdeling type MIC-melding

Agressie (10%)

Anders (11%)

Medicatie (36%)

Vermissing (1%)
Stoten, knellen, botsen (1%)

Vallen (42%)

Locaties/afdelingen
De teamleiders analyseren de meldingen voor hun eigen afdeling(en) en stellen verbeteracties op. Zij koppelen dit terug
aan hun medewerkers. Incidenten worden waar nodig besproken in een TRIAS (overleg tussen arts, psycholoog en zorg)
of gedragsvisite en voor de desbetreffende cliënt wordt een omgangsplan opgesteld.
Om het aantal medicatiefouten terug te brengen is in november op de verpleeghuisafdelingen een pilot geweest, waarin
het uitzetten van medicatie verplaatst is van de nacht naar de dagdienst. Er is hiervoor op alle afdelingen een extra uur
tijdens de dagdienst ingezet. Omdat een standaard werkwijze niet voor iedere afdeling passend bleek, zijn per afdeling
werkafspraken op maat gemaakt. Het zelf uitzetten van medicatie blijft arbeidsintensief en foutgevoelig.
Om het leervermogen van het MIC-proces (melden, analyseren, verbeteren) te vergroten, heeft een werkgroep eind 2017
input hierover opgehaald bij de teamleiders. Dit wordt januari 2018 besproken in de werkgroep. Verbetermaatregelen
worden in het eerste kwartaal van 2018 in het teamleidersoverleg besproken.
Opvallende punten
- In vergelijking met eerste helft van 2017 zien we een afname van het aantal MIC-meldingen op Ananz-niveau van
1551 naar 1292. Met uitzondering van één locatie is overal een vermindering te zien; op deze locatie bleef het aantal
meldingen stabiel.
- Gedurende het hele jaar zijn over het algemeen de meeste meldingen om 8.00 uur geweest.
- In de maanden november en december zijn er ook MIC-meldingen gedaan door het team Zorg Thuis.
- Op Ananz niveau hebben gedurende het hele jaar, de meeste meldingen betrekking op valincidenten.
Dit percentage is redelijk stabiel.
- Het aantal vermissingen is in de tweede helft van 2017 iets afgenomen ten opzichte van de voorgaande periode
en is alleen gemeld bij cliënten PG. In de eerste helft 2017 waren er ook meldingen uit het verzorgingshuis.

12.3

IGZ: uitvraag meldingen / calamiteiten

IGZ-uitvraag 2017
Het Zorginstituut heeft in Q2 2017 een uitvraag gedaan naar risico-indicatoren verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)
over verslagjaar 2016. Ananz heeft deze uitvraag half juni aangeleverd.
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In november heeft Ananz kwaliteitsgegevens aangeleverd voor de wijkverpleging. Deze uitvraag was gericht op
ZorgkaartNederland, de NPS-score en het systematisch en geautomatiseerd registreren van zorginhoudelijke
cliëntgegevens. Op al deze punten voert Ananz actief beleid.
Calamiteiten
In maart heeft op een van de locaties een calamiteit plaatsgevonden. Deze is geanalyseerd volgens de PRISMA-methode
en verbeteracties zijn uitgezet op de desbetreffende afdeling. In het teamleidersoverleg is aandacht voor de Ananz-brede
verbeteracties. De rapportage is ingediend bij de IGZ.
Daarnaast zijn in 2017 twee incidenten intern nader onderzocht; de een via de PRISMA-methode en de ander via de
DAM-analyse. In beide gevallen is de rapportage besproken is met familie van de betrokken cliënt en zijn verbeteracties
opgepakt.

12.4

Complimenten en klachten

Complimenten voor de medewerkers van Ananz gaan met name over de geleverde zorg aan cliënten van Ananz, de
betrokkenheid van medewerkers en de belevingsgerichte aankleding/benadering van de afdeling. Ze worden gedeeld met
het team in het teamoverleg, tijdens een teamdag, in de afdelingsmemo, tijdens gedragsvisite, tijdens team-time, via de
mail en soms op OverAnanz (intranet) of op ZorgkaartNederland.
De leidinggevenden van Ananz ontvangen uitingen van onvrede, zorgen en klachten van cliënten en mantelzorgers, soms
mondeling en soms schriftelijk in gesprekken of tijdens MDO’s. Klachten gaan met name over de geleverde (medische)
zorg, communicatie, het eten en lang wachten na alarmering. De leidinggevenden van Ananz gaan altijd met de
betrokkenen hierover in gesprek. In het gesprek wordt geprobeerd de onvrede, zorgen of klacht op te lossen.
Het ‘in gesprek gaan’ met betrokkenen draagt zeer bij aan een zorgvuldige en oplossingsgerichte klachtafhandeling.
Per locatie zijn complimenten en verbeterpunten eind 2017 helder in beeld en wordt hier actief beleid op gevoerd.
Directie
In 2017 heeft de directie in totaal twee klachten ontvangen. Eén klacht is ontvangen van een aantal mantelzorgers
van Heuvel en ging over het beleid omtrent het NORO-virus. De zorgmanagers zijn hierover in gesprek gegaan met de
mantelzorgers. De andere klacht is naar aanleiding van een verpleegtechnische handeling. De medisch manager en de
directie zijn in overleg getreden met de familie. Hierin is bepaald dat het incident geanalyseerd wordt met de PRISMAmethode. De analyse en verbeterpunten zijn besproken met de familie.
Klachtenopvangfunctionaris
Door het vertrek van de klachtenopvangfunctionaris per juli 2017, zijn de klachten gericht aan deze functionaris in
de tweede helft van 2017 tijdelijk behandeld door de staffunctionaris. In 2018 gaat haar opvolger de opleiding tot
klachtenopvangfunctionaris volgen.
Er zijn in 2017 vijf klachten gericht aan de klachtenopvangfunctionaris/staffunctionaris. Deze klachten hebben vooral
betrekking op de geleverde zorg aan en bejegening van onze cliënten. Deze klachten zijn door de desbetreffende
teamleider of zorgmanager opgepakt en afgehandeld. Daarnaast is een klacht gemeld over de telefonische
bereikbaarheid van Ananz. Deze klacht is intern opgepakt door de facilitaire dienst.
Klachtencommissie
In 2017 is er één beroep gedaan op de externe klachtencommissie. Deze heeft de klacht ongegrond verklaard. Samen met
de klager, de voorzitter van de externe klachtencommissie en de directie van Ananz is dit besluit mondeling toegelicht.
In 2017 is een jaarlijks gesprek gevoerd met de externe klachtenfunctionaris, de directie van Ananz, de
klachtenfunctionaris van Ananz en de voorzitter van de cliëntenraad van Ananz om de samenwerking te evalueren.
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13. Veiligheid
13.1

Medicatieveiligheid

Elke zes maanden vindt bij iedere bewoner een medicatiereview plaats met de arts en apotheker. Uit de MIC-meldingen
blijkt dat in 2017 bij Ananz in totaal 36% hiervan betrekking heeft op medicatie. Voorraadbeheer wordt jaarlijks in het
farmacotherapeutisch overleg (FTO) vastgesteld. Binnen de locatie en in het FTO, wordt gebruik van psychofarmaca
geëvalueerd. De prevalentie antipsychotica in december is voor Nicasius 28%, Akert 13,5%, Berk 24,3% en Heuvel 19,5%.
Antibioticagebruik wordt op iedere locatie en in het FTO geëvalueerd met een medisch microbioloog.

13.2

Decubituspreventie

In het ECD wordt voor elk MDO de risicosignalering ingevuld, waarvan monitoring van huid(letstel), voedingstoestand,
mondzorg, incontinentieletsel deel uitmaakt. Het meten van decubitus wordt bij elke cliënt gedaan. Eind 2017 is gevraagd
om een Cognos-rapportage te bouwen om hieruit getallen te krijgen. Er is actief beleid op decubituspreventie.

13.3

Gemotiveerd gebruik van VBM

Het percentage van gebruik van vrijheidsbeperkende middelen (VBM) is vanuit Cognos-rapporten terug te vinden.
De reden om dit te starten is op cliëntniveau te herleiden. Ook de evaluatie is op cliëntniveau. Naar het inzetten van
alternatieven wordt altijd gezocht, hiervoor is een alternatievenlijst opgesteld.
De VBM percentages gerapporteerd over verslagjaar 2017 aan Zorginstituut Nederland per locatie zijn:
Akert:
31%
Berk en Heuvel:
40%
Nicasius:
10%

13.4

Preventie acute ziekenhuisopname

In 2017 zijn er 66 nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd. In de tabel hieronder ziet u de verdeling naar locatie.

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames in 2017
Woonzorgcentrum

Afdeling

Totaal 2017

Akert

Molentje

10

Berk

Heuvel

Nicasius

Totaal

Barrier

4

Oever

2

Gras

1

Waterlelie

3

Klimroos

1

Margriet

1

Klaproos

2

BG

2

1e etage

11

CHR

20

VZH

6

PSS2

2

DKS7

1
66

In de tweede helft van 2017 wordt gewerkt met een aangepast
‘Formulier tijdelijk of definitief uit zorg’, met de optie of de
ziekenhuisopname gepland of ongepland is evenals de reden van
opname. Op dit moment wordt er druk gebouwd aan een rapport
waarin in een oogopslag te zien is wat voor ziekenhuisopnames
hebben plaats gevonden over een bepaalde periode.
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14. Overleg Ketenpartners
Gemeente Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
In 2017 heeft Ananz het goede contact met zowel gemeente Geldrop-Mierlo als met gemeente Heeze-Leende kunnen
voortzetten. Met de gemeente Heeze-Leende is gekeken hoe de capaciteit van de dagbesteding van Nicasius benut kan
worden zodat deze beter aansluit bij de bewoners van Heeze-Leende. Ook heeft Ananz in deze gemeente deelgenomen
aan een zogenaamde Zorgmarkt, gericht op nadere kennismaking tussen medewerkers en met het aanbod van de
zorgaanbieders en consulenten van het sociaal team en zorgaanbieders onderling.
Huisartsen in Geldrop en Heeze
De samenwerking van de specialisten ouderengeneeskunde (SO) met de huisartsen in Geldrop en Heeze is
gecontinueerd en loopt goed. Met name doordat de SO’s van Ananz participeren in de MDO’s in de eerste lijn is deze
samenwerking verstevigd.
Tandarts
De cliënten zijn over het algemeen tevreden over de tandarts op locatie. Aandachtspunten blijven met name de planning
van afspraken op locaties en het gebruik van het ECD door de tandarts. De medisch manager is in gesprek met de
tandarts hoe dit te verbeteren.
Zorgboerderij Molenschut
Medio 2017 heeft Ananz een samenwerkingsovereenkomst met zorgboerderij Molenschut afgesloten. Op deze manier
kunnen cliënten die bij Ananz op de wachtlijst staan voor verblijf, blijven deelnemen aan de dagbesteding.
Woningbouwcorporatie
Ananz is bezig met de voorbereidingen voor de herontwikkeling van Akert en is hierover in overleg met verschillende
betrokken partijen.
Ananz is voornemens om te stoppen met het leveren van de alarmopvolging, omdat het Zorgkantoor hiervoor een
regionale afspraak maakt met maar één grotere thuiszorgorganisatie. Ananz heeft hierover gesprekken gevoerd met
Wooninc. en WoCom.

15. Status van preventieve
en corrigerende maatregelen
Verbeterplannen
Naar aanleiding van diverse metingen en indicatoren (zoals cliënt- en medewerkerstevredenheid, interne en externe
audits, MIC en MIM meldingen, klachten) stellen managers verbeterplannen op. Elk kwartaal rapporteren de teamleiders
de voortgang van hun (verbeter)plannen in de kwalitatieve rapportage. Voor 2017 is hiervoor een nieuw format ontwikkeld.
De zorgmanagers bespreken dit met hun teamleiders. Twee maal per jaar vormt de kwalitatieve rapportage input voor de
kwaliteitsrapportage.
Jaarplan Ananz
Elk jaar stelt de directie van Ananz een jaarplan op met de speerpunten voor het komende jaar. Hiervan afgeleid wordt
een actieplan opgesteld door de leidinggevenden voor hun eigen afdeling. De teamleiders rapporteren elk kwartaal
de voortgang hiervan. Dit levert input voor de voortgangsrapportage van het jaarplan, dat elk kwartaal in het MT wordt
besproken.
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Managementreview
Er wordt jaarlijks een managementreview opgesteld waarin de directie terugblikt op het afgelopen jaar. Op basis van
alle input kan de directie de werking van het Kwaliteitsmanagement Systeem beoordelen en eventuele verbeteracties
opstellen.

In de managementreview 2016 zijn geen specifieke verbeteracties opgenomen. De verbeteracties maken deel uit van de
diverse verbeterplannen (zoals Cliënt Tevredenheid Overleg (CTO) en Medewerkers Tevredenheid Overleg (MTO)) of
komen als onderwerp in het jaarplan. De voortgang van de verbeteracties zoals opgenomen in de kwaliteitsrapportage
van juli 2017 zijn meegenomen in onderhavige kwaliteitsrapportage.
Algemeen kan gesteld worden dat de jaarplansystematiek en de monitoring hiervan (elk kwartaal) goed loopt. T.a.v.
de opstelling van het kwaliteitsplan en – verslag zal Ananz voor de rapportages van 2018 volledig aansluiten bij het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

16. In- en externe veranderingen
Fusietraject
In 2017 is veel energie gestoken in de voorgenomen fusie tussen de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis.
Uiteindelijk is eind 2017 gebleken dat een fusie niet haalbaar was. Dit heeft consequenties voor zowel interne als externe
processen zoals samenwerking. Er zal wel worden ingezet op een blijvende, intensieve samenwerking binnen de St.
Anna Zorggroep en met het Catharina Ziekenhuis. In 2018 zal nader bekeken worden wat hiervoor nodig is en hoe dit
vormgegeven kan worden.
Koersplan 2018-2020
In het koersplan 2016-2017 zijn de keuzes en richting van Ananz beschreven aan de hand van het thema ZorgZamen.
Een vervolg van dit koersplan was mede afhankelijk van het fusietraject tussen de St. Anna Zorggroep en het Catharina
Ziekenhuis. Omdat pas laat in 2017 bekend werd dat het fusietraject niet door gaat, zal het nieuwe koersplan in 2018
worden opgesteld.
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
In 2017 is het Kwaliteitskader voor Verpleeghuiszorg tot stand gekomen en de aanzet voor een Kwaliteitskader
Wijkverpleging. Onder andere vanuit brancheorganisaties en Inspectie zijn eisen gesteld waaraan zorgorganisaties
moeten voldoen. In 2018 gaan zorgorganisaties hier voor het eerst mee werken. Het kwaliteitskader stelt extra eisen aan
kwaliteit en personeel . Hiervoor is landelijk € 2,1 miljard extra nodig. Extra geld komt beschikbaar voor
de implementatie van het kwaliteitskader.
Begin 2017 heeft Ananz geïnventariseerd waar zij staat op de verschillende thema’s in het Kwaliteitskader. Er is
geconstateerd dat Ananz op hoofdlijnen voldoet aan de kwaliteitseisen. Verdere uitwerking en invoering van de
thema’s zal volgens tijdlijn plaatsvinden. Dit betekent dat op onderdelen extra investeringen nodig zullen zijn (o.a. eisen
wijkverpleging en mogelijkheden ECD). In het kader van het lerend netwerk participeren medewerkers van Ananz in
verschillende (kennis)netwerken. Daarnaast is het kwaliteitsplan 2018 op bestuurlijk niveau door de directeur gedeeld
met twee collega organisaties.
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