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1. Inleiding 

Met de komst van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt zichtbaar wat zorgaanbieders, cliënten en 
zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is en vormt de basis voor toezicht en 
verantwoording. Het doel van het kwaliteitskader is drieledig. Dit document beschrijft wat cliënten en hun 
naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Uit dit plan zal blijken op welke onderdelen van het 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg de organisatie voldoet. Samen proberen we de kwaliteit te verbeteren en het 
lerend vermogen te versterken. 

 
§ Uitgangspunten kwaliteitsplan 

Er wordt gebruik gemaakt van de informatie uit onderstaande bronnen: 
• Kwaliteitsbeleid Villa Attent 
• Kwaliteitsmanagementsysteem Villa Attent 
• Melding incident cliënt meldingen/Melding incident medewerkers meldingen; mic 

en mim meldingen. 
• Cliënttevredenheidsonderzoeken 
• Medewerkerstevredenheidsonderzoeken 
• Kwaliteitsindicatoren 2017 
• Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

 
2. Profiel Villa Bernard 
§ Zorgvisie en kernwaarden 

 
Onze visie: ieder mens is waardevol en wij mogen dienstbaar zijn 
Attent werkt vanuit een Bijbelse visie op de mens. We beschouwen ieder mens als een uniek 
schepsel van God. Dat betekent dat ieder mens bijzonder waardevol is. Welke beperking 
zorgvragers ook hebben, ze verdienen de beste zorg. Het is aan ons om die zorg te verlenen. 
Dat is onze opdracht en die opdracht vervullen we graag en goed.  

 
Bij die zorgverlening denken we altijd in mogelijkheden. Met onze innovatieve en flexibele 
organisatie reageren wij adequaat op de ontwikkelingen in de markt. Zo blijven we in staat 
om met de beschikbare middelen en mogelijkheden, goede en betaalbare zorg te verlenen en 
altijd dienstbaar te zijn aan de wensen van onze cliënten. 

Onze missie: zorg verlenen zoals we die zelf zouden willen ontvangen 
Attent verleent zorg zoals we die zelf zouden willen ontvangen. Dat betekent dat bij alles wat 
we doen het welzijn en de wensen van onze cliënten centraal staan. 

Met name bij senioren wordt de ideale levensloop soms verstoord als bepaalde 
basisvaardigheden ineens niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Samen kijken we dan naar wat er 
nodig is aan huishoudelijke of persoonlijke zorg. Of u nu zelfstandig woont en dat zo lang 
mogelijk wilt volhouden of dat u verblijft in onze kleinschalige woonvorm.  

Elke dienstverlening van Attent start met een vrijblijvend intakegesprek, waarbij we samen 
bekijken wat het beste voor u is en waarbij u zich het prettigst voelt. We zijn pure 
professionals maar kiezen altijd voor een zeer persoonlijke aanpak. Simpelweg omdat we de 
vaste wil hebben om te luisteren naar en te leren van de wensen van onze cliënten.  

Alleen zo kunnen we zorg verlenen zoals we die zelf zouden willen ontvangen. 
Onze visie en kernwaarden zijn terug te vinden op onze website, in ons inwerkboekje, 
opleidingsplan en in het kwaliteitshandboek en vanaf nu ook in ons kwaliteitsplan en -verslag. 
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§ Doelgroep Villa Bernard 

Villa Bernard heeft de doelgroep bewoners met een verwachte zorgduur van > dan 3 
maanden, de meeste cliënten hebben een zorgzwaartepakket 4 en 6, daarnaast kunnen 
cliënten met een tijdelijke opname noodzaak ook bij ons terecht middels een indicatie voor 
wijkverpleging of een Eerstelijns verblijf indicatie. Middels een pgb is het ook mogelijk om in 
Villa Bernard te wonen of cliënten zonder indicatie die de zorg particulier willen inkopen. 
Onze doelgroep heeft hoofdzakelijk een somatische beperking. 
 
Tijdens de intake wordt besproken met de cliënt dat wanneer de zorg niet meer passend is hij 
of zij elders moet gaan wonen, dit is altijd in overleg met huisarts, cliënt/familie en 
verpleging. De criteria zijn opgesteld vanuit het uitgangspunt van veilige en verantwoorde 
zorgverlening. Villa Bernard heeft 9 bewoners. 

§ Leeftijden bewoners Villa Bernard 
 
 
Peildatum 01-09-2017 
60-65 jaar 1 
66-70 jaar   
71-75 jaar   
76-80 jaar 3 
81-85 jaar 1 
86-90 jaar 2 
91-95 jaar 2 
  

ZZP 
Aantal 

bewoners 
VV4 3 
VV6 3 
Wijkverpleging 2 
PGB  LG5 1 

 
 
 

§ De jaarrekening is gepubliceerd op de site van het cibg. 
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3. Profiel en samenstelling personeelsbestand 
§ Aantal zorgverleners in Villa Bernard 
 

 

Functie Villa Bernard 
Verpleegkundige 5 1 
Verpleegkundige 4 2 
Verpleegkundige 
IO 1 
Verzorgende IG 2 
Verzorgenden 2 
Helpenden 1 
Stagiares 4 
Huishoudelijke 
hulpen 3 
Koks 3 
Vrijwilligers 2 

 
§ Het verloop is 0% en het ziekteverzuim is ook 0%. 

 

I. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Onderstaande tekst is van onze website maar omschrijft wat we bedoelen met persoonsgerichte zorg 
en ondersteuning; 
 
Volgens plan samen steeds beter persoonlijke zorg leveren 

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u niet meer in uw eigen woning kunt wonen. Soms is een 
tijdelijk alternatief de oplossing, maar er kan ook een moment komen dat het door voortdurende 
gezondheidsklachten thuis echt niet langer gaat. 

 
24 uur per dag aandacht en zorg 

Villa Bernard biedt dan de mogelijkheid om permanent in een kleinschalige woonvorm met 
gezinsachtige kenmerken te verblijven. Wij garanderen u 24 uur per dag de zorg die u zo hard nodig 
heeft in een vertrouwde comfortabele omgeving. Het is een uitgebalanceerd concept, dat niet alleen is 
weggelegd voor mensen met een grote portemonnee. Zelfs voor mensen met alleen een AOW-
uitkering is deze zorg toegankelijk. Ook als echtpaar kunt u terecht in Villa Bernard.  
 
Iedere cliënt van Villa Bernard heeft een eigen digitaal zorgdossier. Hierin wordt, in onderling overleg, 
alles beschreven rondom de persoonlijke zorgverlening. Wat heeft u nodig, wat hebben we met elkaar 
afgesproken, hoe is uw familie betrokken en wat vindt u zelf van de zorgverlening? Dat en alles wat 
we verder met elkaar van belang vinden, leggen we vast. Zodat we er steeds op kunnen terugvallen. 
En als er redenen zijn om afspraken te veranderen of aan te passen, dan doen we dat in overleg met 
elkaar. Als u daar toestemming voor geeft, kunnen uw naasten op ieder moment van de dag uw 
dossier inzien, en kunnen ze hun ervaringen in de overdracht schrijven. Zo bepalen we met elkaar wat 
goed gaat en wat anders moet of beter kan. Na de eerste zes weken in zorg kennen we elkaar goed 
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genoeg om uw zorgplan definitief te laten zijn. Uiteraard plannen we regelmatig evaluaties, zodat we 
het plan kunnen bijstellen waar dat nodig is. 

 

II. Wonen en welzijn 
 

§ Zingeving 
Samen plezierig de dag door  

Een plaats waar u de dag kunt doorbrengen in een vertrouwde huiselijke omgeving. Met de 
ruimte om te kunnen zijn wie u bent en de mogelijkheden om te doen wat u wilt. Wat uw 
zorgvraag daarbij ook is. Dat is wat Villa Bernard biedt. 
 
De dagopvang vindt plaats in Villa Bernard, een riant onderkomen, waarin u zich als in een warme 
deken voelt. U heeft er ruimte in overvloed en ook buiten zitten is geen enkel probleem. De 
rustige omgeving biedt alle gelegenheid om even te gaan wandelen. Of u nu kiest voor gezellige 
bebouwing of juist graag het bos inloopt. 
Ontspanning in een heel persoonlijke sfeer vormt de kern van de dagopvang bij Villa Bernard. 
Zowel voor mensen met indicatie vanuit de WMO of de Wet langdurige zorg als voor particulieren 
die zelf zorg inkopen. 

Het dagprogramma bepaalt u, in overleg met de andere aanwezigen en de begeleiding, zelf. Dat 
doet u thuis immers ook. Bij mooi weer biedt de omgeving alle mogelijkheden die u zich kunt 
wensen. Een smakelijke drie-gangenmaaltijd, bereid door onze eigen kok, in onze eigen keuken, 
vormt iedere keer weer een hoogtepunt van de dag. In de ruime relaxstoelen kunt u 's middags 
even uitrusten. 

De zelfstandigheid en keuzevrijheid is die van thuis. Alleen weet u zich bij de dagopvang van Villa 
Bernard verzekerd van professionele begeleiding en de persoonlijke aandacht waaraan u 
behoefte heeft. 

Kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en cliëntgerichte dienstverlening, dat is wat u mag 
verwachten bij Villa Bernard. 

§ Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 
Tijdens het intakegesprek worden de wensen met betrekking tot de zorgverlening, 
persoonlijke verzorging besproken met u en uw familie en vastgelegd in uw dossier, deze 
worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

 
§ Familieparticipatie& vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn welkom in Villa Bernard 

In Villa Bernard wonen de cliënten als een familie in één huis. Zoals in elk gezin zijn er 
dagelijks een aantal drukke momenten. In de zorgvilla is dit met name wanneer er gegeten 
wordt en 's avonds als er koffie wordt gedronken. Op die momenten kunnen we de 
ondersteuning van vrijwilligers goed gebruiken.  

Daarnaast vinden de mensen het vaak gezellig om een praatje te maken of samen een 
spelletje te doen. Ook daarbij vervullen vrijwilligers een belangrijke en dankbare taak. 
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§ Wooncomfort 
Een geweldige accommodatie 
De riante woonvilla, in de bosrijke omgeving op de grens van Nijverdal en Hellendoorn, biedt 
u een huiselijke sfeer met dagelijkse verzorging door vriendelijke en professionele 
medewerkers. Welke beperkingen u ook ondervindt, alle nodige voorzieningen voor uw 
dagelijkse verzorging zijn in Villa Bernard aanwezig. 
U staat als mens centraal en niet uw beperking of ziekte vormt het uitgangspunt. De deur 
staat open voor bezoek van uw dierbaren en de zorg wordt volledig afgestemd op uw 
persoonlijke wensen en ideeën. Villa Bernard is geen hospice, maar u kunt er wel blijven 
wonen als het einde nadert.  
 
 

III. Veiligheid 
 

§ De veiligheid is van optimaal belang voor onze bewoners, we hebben ze vastgesteld in 4 
thema’s zoals aangegeven in het kwaliteitskader. 

 

v Medicatieveiligheid 
• 1 x per jaar organiseren we een medicatiereview met de apotheker van de bewoner, 

tussendoor wordt er bijgesteld indien nodig in overleg met de huisarts.  
• Er is een vim commissie die 2 x per jaar samenkomt, daarnaast wordt elke melding 

gelijk bekeken door directie en zo nodig direct gecommuniceerd met de 
medewerkers middels de communicatievorm in silo, een beveiligde ap omgeving. 
Daarnaast wordt elke melding besproken in het zorgoverleg elke 6 weken. 

• Op basis van de Beheer eigen medicatie procedure wordt de verantwoordelijkheid 
mbt. het medicatiebeheer besproken met de cliënt en zijn/haar eerste 
contactpersoon. In Villa Bernard heeft elke bewoner het medicatiebeheer uit 
handen gegeven aan de zorgverleners en heeft daarvoor getekend. De verpleging 
heeft de verantwoordelijkheid van het uitzetten, (alles zit in de baxterrol) 
klaarleggen, aanreiken, toedienen, controleren, registeren, signaleren en bestellen 
van de medicatie op basis van voorschrift arts. 
 
 

v Decubituspreventie 
In ons ECD ingericht met het omaha systeem wordt de signalering bijgehouden en zo 
nodig op gestuurd. Door middel van een vragenlijst in het omahasysteem komt er 
een huidige en gewenste score uit. Villa Attent heeft 1 verpleegkundige die 
wondzorg als deskundigheidgebied heeft. De risicosignalering behoort tot de 
dagelijkse  observatie van de verzorgende/verpleegkundige. 
 
 

v Vrijheidsbeperkende maatregelen 
Villa Bernard heeft alleen zzp 4 en 6, hier zijn geen vrijheidsbeperkende maatregelen 
voor nodig. Soms komt het voor dat bewoners het zelf prettig vinden als de 
bedhekken omhoog gaan. De vrijheidsbeperkende maatregel wordt met de grootst 
mogelijke terughoudenheid toegepast. De maatregel die is toegepast hebben we 
besproken met de bewoner en de eerste contactpersoon en de huisarts. Voor het 
toepassen heeft de cliënt getekend in het ECD. 
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Risico/situatie Middel/Maatregel 

Nachtelijke 
verwardheid 

bedhekken 
omhoog 
traphekje 

uit bed vallen/draaien 
bedhekken 
omhoog 

 
v Preventie acute ziekenhuisopname 

Er is 1 bewoner opgenomen tgv. een valincident. Dit is geregistreerd middels een 
mic melding en in het ecd van de bewoner. Op preventieve wijze wordt er aandacht 
besteed aan een goede samenwerking met de huisarts. 
 
 
 

IV. Leren en verbeteren 
 
 

v Lerend netwerk 
Wij maken deel uit van een lerend netwerk bij actiz voor kleine organisaties. 

v Het kwaliteitsteam is nauw betrokken bij het maken het kwaliteitsverslag, ook 
tijdens het zorgoverleg wordt de inhoud van het verslag besproken. 

v Het kwaliteitsverslag 2018 is ons eerste plan dat wij jaarlijks vanaf nu gaan opstellen. 
v Het kwaliteitsplan staat op de website in is openbaar. 
v Het kwaliteitsmanagement systeem is ontwikkeld wat betreft de normen voor het 

hkz, dit wordt gedaan door toepassing van de pdca-cyclus: plan-do-check-act. 
Het zorgt voor continue verbetering en borging. Dit jaar worden we wederom 
gecertificeerd volgens de norm ISO 9001:2008. 

v Medewerkers met deskundigheid verzorgende of hoger zijn collectief ingeschreven 
in het V&VN register. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor het behalen van 
accreditatiepunten en het registeren van de scholingen. Medewerkers hebben het 
blad nursing voor e-learning mogelijkheden van V&VN. 

v Directie van Villa Attent vergaderd 2 x per jaar met de bewoners (clientenraad) van 
Villa Bernard.  

v Directie heeft overleg met de RVC. Er is 1 vacature voor de RVC. 
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V. Leiderschap, governance en management 
 
 

Wij hanteren de Governancecode Zorg 2017 en daarnaast worden alle onderwerpen 
in de praktijk gebracht. Directie is met regelmaat op de werkvloer aanwezig, er is 
contact met cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers. 
We hebben 6 thema’s die kenmerkend zijn voor ons leiderschap. 

1) Visie op zorg zie blz. 2 
2) Sturen op kernwaarden zie blz. 2 
3) Leiderschap en goed bestuur 

Het bestuur zit toe op de veiligheid en kwaliteit van het zorgproces, tevens 
stelt bestuur zich ondersteunend, faciliterend en transparant op naar alles 
zorgverleners en cliënten/bewoners.  
Conform de Wet Kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ) 
hebben we een vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris, 
klachtenregelement met onafhankelijke klachtencommissie en zijn we 
aangesloten bij de geschillencommissie bij via actiz. 

4) Rol en positie interne organen en toezichthouder 
Directie van Villa Attent vergaderd 2 x per jaar met de bewoners 
(clientenraad) van Villa Bernard. Daarnaast is directie wekelijks/dagelijks op 
de villa en spreekt de bewoners. 
Directie heeft overleg met de RVC 2 per jaar en regelmatig bellen 
tussendoor. Er is 1 vacature voor de RVC. 

5) Inzicht hebben en geven 
Wij maken gebruik van het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag, deze is 
openbaar en via de website in te zien. www.villa-attent.nl en wordt ook 
aangeleverd aan het zorginstituut nederland en wordt gepubliceerd op 
www.kiesbeter.nl 

6) Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 
Cliënten/bewoners hebben hun eigen huisarts, daarnaast is er voor alle 
clienten buiten de gemeente Hellendoorn 2 huisartsen die de zorg op zich 
nemen voor deze bewoners. De samenwerking met een grote instelling in 
de gemeente Hellendoorn verloopt heel goed, dit is wat betreft 
onderzoeken die moeten worden gedaan of expertise met een 
ouderengeneeskundige. Ook met een evt. crisis kunnen we altijd bij hen 
terecht. Deze samenwerking is er al 15 jaar. 
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VI. Personeelssamenstelling 
 

Villa Attent beschikt over een personeelssamenstelling die voldoet aan de normen 
voor personeelssamenstelling volgens het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De 
personeelssamenstelling is afgestemd op de zorg en de zorgvraag/behoefte van de 
bewoner(s). Op onze website is deze openbaar gemaakt.  

 

VII. Hulpbronnen 
 

Villa Bernard maakt gebruik van het electronisch clienten dossier, dit omvat de 
Omaha stystematiek.  

Daarnaast hebben wij ons intranet waarin het kwaliteitsmanagement systeem is 
geborgd. Elke medewerker kan op zijn eigen niveau/deskundigheid de juiste 
protocollen, procedures vinden. 

 

VIII. Gebruik van informatie 
 

v Via de zorgkaart Nederland krijgen wij cliëntervaringen het hele jaar inzichtelijk. 

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/particulier-woonzorgcentrum-
villa-attent-locatie-villa-bernard-nijverdal-3059861 

v Via de  NPO score; 

http://attent.titanium.moddit.nl/300318103407_180312-nps-zorg-villa-attent-bv-      
zorg-thuis-2017-1-0/ 

 

IX. Verbeterplannen 
v Villa Bernard moet geschilderd worden aan de binnenkant, buitenkant is gebeurd. 
v Meubilair updaten 
v Nog verder het omahasysteem inplementeren 
v Doorontwikkelen van deskundigheid van onze medewerkers, middels scholing, e-

learning en verpleegtechnische vaardigheden. 
v Proberen onze tevredenheid van de cliënten en medewerkers te contineren. 

 

Slotwoord 

Alle vrijwilligers, familieleden en  bewoners wil ik bedanken voor hun waarderingen en positieve inzet. In het 
bijzonder onze medewerkers ben ik enorm dankbaar dat ze altijd met zoveel energie en liefde de zorg verlenen 
zoals wij deze zelf zouden willen ontvangen! Ik ben er trots op dat we deze zorg met elkaar mogen bieden in 
Villa Bernard. 

Directie Villa Attent 

Manuela Jansen-Spoelder 
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