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Voorwoord
We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Sinds medio maart vorig jaar hield de coronacrisis ons in het
verpleeghuis volop bezig en zette veel plannen en beleidsontwikkeling op een lager pitje. In dit
kwaliteitsverslag legt stichting zorgcentrum Anker verantwoording af over wat we in 2020 hebben gedaan
om het leven voor onze bewoners te verbeteren. Hierin is het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg leidend
geweest.
Met dankbaarheid kijken we terug op 2020, een bijzonder jaar waarin we ons gerealiseerd hebben hoe
kwetsbaar we zijn. We denken met respect terug aan hen die ons ontvallen zijn. Een groot compliment voor
alle medewerkers die ondanks alle beperkingen en extra werkzaamheden oog hielden voor het welzijn van
de bewoners. Ook een bijzonder woord van dank aan de vrijwilligers en mantelzorgers die dagelijks klaar
stonden om er te zijn voor onze bewoners, juist ook op die momenten dat ze fysiek niet aanwezig konden
zijn. Wat hebben we hun aanwezigheid gemist!
De veranderingen in de ouderenzorg betekenen ook een grote verandering voor het Anker, zowel voor de
bewoners als voor de medewerkers en vrijwilligers. Zij spelen daar op in met groot enthousiasme en
uitstekende inzet. Het Anker is een mooie organisatie met grote verscheidenheid, met betrokken
medewerkers die hard werken en innerlijk gemotiveerd zijn om onze medemensen te helpen. Naar buiten
toe straalt dit uit met de goede naam van het Anker, een goed imago en een bekende positie binnen Kesteren
en de regio en bij de kerken in de achterban. Ik wil de medewerkers en vrijwilligers en allen die betrokken
zijn bij het Anker en zich er voor inzetten hiervoor hartelijk danken.
Terugkijkend leverde 2020 daarin de nodige positieve resultaten en ontwikkelingen op, waarover u meer
kunt lezen in dit kwaliteitsverslag. Resultaat van aller inspanningen, waarvoor de HEERE gezondheid,
betrokkenheid, kracht en wijsheid, ja alles, gaf. Alle reden om Hem daarvoor, ook in dit verslag, te erkennen
en Hem daarin voortdurend nodig te houden.
Namens de samenstellers wens ik u veel leesplezier toe.
D.E. van Bodegraven
Raad van Bestuur
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1 Profiel van het Anker
1.1.

Algemene gegevens

Naam verslag leggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina

Zorgcentrum Anker
Schenkhofstraat 11
4041 CA
Kesteren
0488-483250
41059171
info@ankerzorg.nl
www.ankerzorg.nl

Het Anker is een landelijk gelegen, kleinschalig zorgcentrum in Kesteren (gemeente Neder-Betuwe). Met
een grote betrokkenheid van medewerkers, vrijwilligers, familie, mantelzorgers en behandelaars is er een
open oor en oog voor cliënten die aan en met het Anker verbonden zijn.

1.2.

Zorgvisie en kernwaarden

Het uitgangspunt om de zorg en dienstverlening vanuit het Anker persoonsgericht in te vullen vormt een
belangrijk onderdeel van onze missie en visie. Het unieke van elk mens komt tot uiting in de missie die
spreekt over de mens als beeld van zijn Schepper en voorwerp van Zijn Liefde. Dit beeld wordt uitgewerkt
in de zorgvisie waar het handelen van Jezus tijdens zijn aardse bestaan ons tot voorbeeld wordt gesteld.
Concreet wordt dit vertaald in drie uitganspunten;
1. De cliënt blijft zo lang mogelijk zelfstandig wonen en indien dit niet meer mogelijk is, benadert de
situatie in het Anker zo dicht mogelijk de thuissituatie;
2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en richting van zijn of haar leven;
3. Samen met de cliënt en diens sociale netwerk onderkennen we de mogelijkheden en beperkingen
en bieden we passende ondersteuning.
Deze uitgangspunten vormen de basis van de omslag die binnen het Anker is gemaakt van aanbod gerichte
zorg naar vraag gericht werken, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt het uitgangspunt van
handelen zijn.

1.3.

Omschrijving doelgroepen

Vanuit het kader van diverse wetten (WLZ en WMO) biedt het Anker:
 Wonen met zorg, begeleiding en behandeling
 Dag verzorging
 Huishoudelijke verzorging
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De cliënten waaraan wij in 2020 zorg en diensten hebben geboden zijn, per peildatum december 2020 als
volgt in te delen:
Type zorgverlening
Psychogeriatrie
Somatiek
Dag verzorging
Huishoudelijk verzorging

1.4.

ZZP - verdeling
ZZP 5 en 7
ZZP t/m 8

Aantallen cliënten
25
46
15
6

Profiel personeelsbestand

In onderstaande tabel is de personele samenstelling van het Anker weergegeven, met als peildatum
december 2020:
Intramurale zorg, wijkverpleging en dag verzorging
Niveau
Fte
%
MBO-verpleegkundige
4
9,1
10,6
Leerling verpleegkundige
4
2,7
3,1
Activiteitenbegeleider
3
4,4
5,2
Verzorgende IG (incl. EVV-taken)
3
26,0
30,5
Leerling verzorgende IG
3
6,4
7,5
Woonbegeleider/helpende
1/2
20,1
23,5
Facilitair/huishouding
3,5
4,1
Ondersteuning, MTC, managers, directie
13,1
15,4
Totaal
85,3
100,0
Het Anker heeft geen eigen behandeldienst, maar maakt voor de (para) medische dienstverlening gebruik
van de diensten van Novicare. Een specialist ouderengeneeskundige/arts/WZD-arts is 24/7 bereikbaar en
oproepbaar. Deze arts is direct bereikbaar en is uiterlijk binnen 30 minuten ter plaatse.
In onderstaande tabel zijn de in- door- en uitstroomcijfers van 2020 opgenomen:
2020-Q1
Medewerkers (aantal)
-begin kwartaal
-instroom
-uitstroom
-einde kwartaal
Stagiaires (aantal)
-begin kwartaal
-instroom
-uitstroom
-einde kwartaal
Vrijwilligers (aantal)
-begin kwartaal
-instroom
-uitstroom
-einde kwartaal
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2020-Q2

2020-Q3

2020-Q4

174
23
8
189

189
9
2
196

196
11
10
197

197
11
8
200

9
3
6
6

6
1
4
3

3
5
4
4

4
6

102
6
108

108
2

106
4
9
101

106

10

101
`1
7
95
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2 Resultaten kwaliteitsplan 2020
2.1.

Thema’s kwaliteitsplan 2020

Het kwaliteitsplan vormt een onderdeel van het strategisch beleidsplan 2020-2024. De 4 belangrijkste
thema’s zijn:
1.
2.
3.
4.

Versterken van wonen, welzijn en zorg
Versterken van waarden, identiteit en ethiek in de laatste levensfase
Versterken van leren en innoveren
Versterken van duurzaam, sociaal en lokaal ondernemen

Versterken is dus het sleutelwoord. Als we zoeken naar de betekenis van het woord versterken komen we
de volgende woorden tegen; -sterker maken, -het aantal vergroten, -beter bestand maken tegen aanvallen.
Als uitgangspunt kan gezegd worden dat in het Anker al veel gerealiseerd is op bovenstaande gebieden, de
basis is meer dan op orde. Maar dat vinden we niet voldoende. Ons streven is om in de komende jaren uit te
groeien naar een regionaal expertisecentrum voor identiteitsgebonden complexere ouderenzorg en onze
kennis met anderen te delen.
In 2020 hebben de belangrijkste zaken voortgang gehad. Maar de coronacrisis heeft van management,
ondersteunende functies en teams zorg en welzijn heel veel gevraagd zodat ook veel geplande zaken in
beleids- en teamontwikkeling en scholing slechts zeer beperkt zijn doorgegaan. Ook zijn we aan veel zaken
niet toegekomen en schuiven we door naar 2021. Hierna geven we kort een beeld van wat per thema is
gerealiseerd.

2.2.

Uitwerking per thema

2.2.1. Versterken van wonen, welzijn en zorg
Wonen in het Anker en zoveel mogelijk leven zoals thuis. Wonen in een kleine gemeenschap, waarbij het
welzijn centraal staat en de zorg professioneel en op maat geleverd wordt, door vaste gezichten. De naasten
zijn betrokken bij deze gemeenschap en vormen samen met vrijwilligers een aanvulling op de professionele
zorg. Dit is wat het Anker graag wil bieden aan de bewoners en hun naasten. Om hier invulling aan te geven
is in 2020 gewerkt aan onderstaande thema’s.
Wet zorg en dwang
De implementatie hiervan is gestart, er is een werkgroep opgezet met medewerkers vanuit de praktijk, de
WZD-arts en de manager Zorg en Welzijn. De keuze voor invulling van de functies die vereist zijn vanuit de
wet is gemaakt en de zorgverantwoordelijken hebben scholing gehad. De nadruk tijdens deze scholing lag op
het voorkomen van onvrijwillige zorg en het zoeken naar alternatieven. In bijlage 1 bij dit document is een
uitgebreid verslag opgenomen over de voorgang van de WZD in 2020. Dit document is ook bedoeld als
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verantwoording naar de IGJ. De afronding van de implementatie staat gepland voor medio 2021, vanaf dat
moment zullen we de verantwoording naar de IGJ doen conform het format dat de IGJ daar voor beschikbaar
heeft gesteld.
Welzijn
Het welzijn van de bewoners stond in het afgelopen jaar onder druk, als gevolg van de vele beperkingen t.a.v.
Corona. Bezoek en vrijwilligers waren een aantal maanden niet of slechts beperkt welkom, waarna het
gelukkig weer meer mogelijk was. Dit heeft wel als gevolg gehad dat de welzijnsactiviteiten binnen de teams
veel extra aandacht hebben gekregen. De medewerkers zijn zeer actief geweest om bewoners ondanks alle
beperkingen toch de aandacht te geven die het welzijn bevorderde. Een ontwikkeling die hieraan bijgedragen
heeft is de positionering van de medewerkers welzijn van centraal naar decentraal binnen de teams.
Om het welzijn van de bewoners te bevorderen is na een intensieve fondsenwerving gestart met het
aanleggen van een nieuwe Ankertuin. Deze tuin is gericht op de bewoners waarbij de elementen zien, voelen,
ruiken en proeven centraal staan. De tuin is grotendeels natuurlijk omheind en daardoor ook veilig
toegankelijk voor bewoners met dementie.
Bovendien zijn vanwege de besteding van het kwaliteitsbudget extra medewerkers welzijn en
woonbegeleiding aangetrokken die het welzijn van de bewoners hebben bevorderd.
Verbetering medicatieproces
Naar aanleiding van de uitkomst van de HKZ-audit en een incident rondom vermissing van medicatie is medio
2020 het project Verbeteren medicatieproces gestart. Het doel hiervan was om het gehele medicatieproces
onder de loep te nemen en waar nodig te verbeteren voor alle bewoners van het Anker. Tijdens dit project
zijn alle stappen van het medicatieproces kritisch bekeken, opnieuw gedefinieerd en gedeeld met de
medewerkers. Afronding van het proces zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2021 plaats vinden.
PAR
Medio 2019 is een Professionele Adviesraad opgezet en deze heeft zich in het afgelopen jaar verder
geprofessionaliseerd. In het afgelopen jaar heeft de PAR voor het eerst met volledige bezetting
gefunctioneerd en 8 keer vergaderd. Aan het eind van iedere vergadering volgde een korte terugkoppeling
aan de directie. Onderwerpen die ondermeer aan de orde zijn geweest; visie op kleinschalig wonen,
kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag, kwaliteitskader verpleeghuiszorg, visie op welzijn, V&VN, werkbezoek
Zinzia Zorggroep, coronapandemie
2.2.2. Versterken van waarden, ethiek en identiteit in de laatste levensfase
De zorg- en dienstverlening in het Anker zijn gebaseerd op de Bijbelse principes, vanuit deze bron willen wij
ons inzetten voor de bewoners en hun naasten. Tegelijk merken we dat dit niet vanzelf gaat, het is belangrijk
om met elkaar in gesprek te blijven hoe dit op een goede manier vorm te geven. In het strategisch beleidsplan
zijn een aantal onderwerpen genoemd; meer aandacht voor levensvragen, het gezamenlijk formuleren van
Ankerwaarden en de mogelijkheden verkennen voor het opzetten van een medisch ethisch beraad. Helaas is
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het vanwege de Coronapandemie nog niet gelukt om hier concreet invulling aan te geven. Wel is er een start
gemaakt door het opzetten van een werkgroep, vervolg zal plaatsvinden vanaf 2021.
2.2.3. Leren en innoveren
Leren en ontwikkelen, inspelen op snel veranderende en meer complexe situaties en verantwoording nemen
voor het eigen werk zijn zaken die aandacht vragen. Hierbij is het belangrijk dat medewerkers zich gezien,
gehoord en ‘veilig voelen’ binnen het Anker.
Helaas hebben we als gevolg van de Coronapandemie op dit onderdeel echt moeten inleveren. Doordat het
langere tijd niet mogelijk was om fysiek bij elkaar te komen en medewerkers bovendien volledig in beslag
werden genomen door de intensieve zorg voor de bewoners zijn veel trainingen en teambijeenkomsten niet
doorgegaan. Desondanks konden we ook op dit onderdeel toch vooruitgang boeken, mede omdat een
beperkt deel van het kwaliteitsbudget hiervoor kon worden ingezet.
MTC’s (meewerkend team coördinatoren)
In januari 2020 is gestart met individuele coaching van de MTC. Individuele coachvragen zijn vastgesteld n.a.v.
assessments en werden gecombineerd met casuïstiek tijdens dagelijkse werkzaamheden. Stap voor stap is
dit uitgebreid met coaching on the job, contractgesprekken, verzuimbegeleiding en kennis verbreding.
Naast coaching is in oktober een tweedaagse training gehouden met alle MTC-collega’s. Leervragen,
oefeningen rond aanspreken, weerstand, omgaan met grenzen en reflecteren en het thema bedrijfsvoering
zijn hierin besproken.
De positionering van de MTC heeft in de teams de veiligheid en duidelijkheid versterkt. Er is meer nabijheid
en aandacht voor teams dichtbij, waardoor bijsturing en coördinatie sneller kan plaats vinden.
De structuur en eenvoud van 1 aanspreekpunt geeft rust. Daarnaast helpt de MTC dat alle teamleden kunnen
blijven groeien in zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap.
Hierbij is de afstemming met de manager zorg en welzijn, MTC, adviseurs, coach, structurele overlegvormen
een goed lopend proces waar in 2021 een vervolg aan gegeven zou worden o.a. door intervisie, training en
vervolg van de coachsessies. In 2021 zal er tevens verder worden gewerkt aan kwartaalrapportage,
overzichten en het samen verder versterken van de kwaliteit en de bedrijfsvoering. Voor alle teams zal tevens
teambuilding georganiseerd worden om de verbinding, kwaliteiten en samenwerking te ondersteunen.
Luistercoaches
Het was voor alle medewerkers van het Anker een heftig jaar, om hier binnen het Anker extra aandacht aan
te schenken is een structuur van luistercoaches opgezet. Voor elk team is een (ervaren) collega van een
andere afdeling aangewezen die als luistercoach kan dienen. Het doel hiervan was om op een laagdrempelige
wijze medewerkers de gelegenheid te bieden hun verhaal te doen. Op regelmatige momenten hebben de
luistercoaches de collega’s thuis opgebeld om ze de mogelijkheid te bieden hun verhaal te doen. Waar nodig
en gewenst door de medewerkers hebben deze gesprekken een vervolg gekregen binnen de lijn. Dit initiatief
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is door de medewerkers bijzonder gewaardeerd. Ze voelden zich gewaardeerd en gehoord, er werd naar hun
geluisterd en er werden veel persoonlijke noden, zorgen en dilemma’s verwoord en gedeeld, in het bijzonder
over de coronaomstandigheden maar ook over tal van andere zaken.
Kwaliteitszorg
In 2020 hadden we graag vervolg willen geven aan de Kwaliteit Verbetercyclus, waarvan eind 2019 de 360
graden meting bij bewoners, familie, medewerkers en behandelaars is gehouden. Doordat
teambijeenkomsten en de geplande familieavonden niet door konden gaan is dit niet gebeurd. Wel hebben
we in november een (digitale) HKZ-audit gehad gericht op het verlengen van het certificaat. In januari 2021
is dit certificaat afgegeven. We hopen de Kwaliteit Verbetercyclus in 2021 ook weer op te starten.
Leernetwerk
Als Anker hebben we ook in het afgelopen jaar deelgenomen aan het Leernetwerk ‘Leren en Doen’. Hieraan
nemen naast het Anker deel: de zorgorganisaties ’t Slot, Wittenbergzorg, Huis ter Leede, Zorgcentra de
Betuwe, Present en Santé Partners. Het doel van dit leernetwerk is om invulling te geven aan de eis vanuit
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg door samen te werken rondom het kwaliteitsplan- en verslag met
verbeterparagraaf en onderling een actieve uitwisseling te laten plaatvinden door bijvoorbeeld bezoek,
consultatie, benchmarking en intervisie. Daarnaast zal er uitwisseling van kennis plaatsvinden en de
mogelijkheid om alle zorgverleners en bestuurders op gezette tijden mee te laten lopen bij een collegaorganisatie uit dit lerend netwerk.
2.2.4. Versterken van duurzaam, sociaal en lokaal ondernemen
Het Anker staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van een gemeenschap. Deze wordt gevormd door de
omliggende dorpen, kerken en andere (zorg) instanties. Binnen deze gemeenschap wil het Anker zijn
verantwoording nemen. Sociaal en lokaal ondernemerschap horen daarbij. Daarnaast wil het Anker een
veilige plek zijn om te wonen en te werken.
Domotica
De visie op de inzet van zorgdomotica is opnieuw gedefinieerd, belangrijk hierbij is dat toezichthoudende
zorgdomotica alleen wordt ingezet als het toegevoegde waarde heeft voor de bewoners, ten aanzien van
veiligheid en/of de vrijheid. In de nieuw aangelegde tuin rondom het Anker wordt kan d.m.v. domotica een
situatie gecreëerd worden waarbij bewoners zich vrij en veilig kunnen bewegen. In de Schenkhof, het gebouw
met zelfstandige huurwoningen waar VPT geboden wordt is een basisinfrastructuur voor toepassingen van
domotica gerealiseerd.
Overname Avondrust
Medio juli is Huize Avondrust in Opheusden overgenomen. Er is een traject geformuleerd om de fusie met
het Anker te realiseren en de integratie van Avondrust in het Anker uiterlijk december 2021 af te ronden.
Met deze fusie kan het Anker zijn strategische positie als aanbieder van identiteit gebonden ouderenzorg in
de Betuwe versterken.
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Ondersteunende diensten en processen/duurzaamheid
Om de kwetsbaarheid en het lerend vermogen van de bedrijfsvoeringsfuncties te versterken is een pilot
gestart om op enkele thema’s met een aantal organisaties uit het leernetwerk met elkaar te gaan
samenwerken en dossiers af te stemmen. Begin 2021 zal na een evaluatie een visie op samenwerking in het
secundair proces voor de komende jaren worden opgesteld.
De organisatie wil een identiteitsgebonden organisatie zijn die invulling geeft aan de Bijbelse noties van
barmhartigheid en gerechtigheid. We zijn ook rentmeester en gaan duurzaam om met grondstoffen en
hulpmiddelen en zorgen voor een duurzame bedrijfsvoering. In dit verslagjaar zijn op het Anker bijna 1000
zonnepanelen aangebracht. Hiermee is het Anker voor een belangrijk deel zelfvoorzienend voor energie
geworden. Ook zijn er al veel lampen vervangen door led-verlichting. In het komend jaar zal door een
extern adviesbureau een meting worden uitgevoerd. Aan de hand daarvan ontwikkelt het Anker een visie
over wat het kan doen om bij te dragen aan het halen van de landelijke klimaatdoelstellingen en het
realiseren van een duurzame bedrijfsvoering.
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3 Hoe zien anderen het Anker
3.1.

Zorgkaart Nederland

Het Anker wordt door bewoners en naasten met een totaalscore van 8.6 gewaardeerd op Zorgkaart
Nederland. Een mooie score waar we dankbaar voor zijn. Alle medewerkers, vrijwilligers en ondersteunende
diensten zetten zich hiervoor dagelijks in. Hieronder een aantal citaten die in 2020 op Zorgkaart Nederland
geplaatst zijn:
Onze vader woont er nu een aantal maanden en voelt zich er thuis. Fijn een eigen appartement met
eigen badkamer en keukentje. Vind dat hij goede zorg krijgt. Op regelmatige tijden een op een
aandacht. Regelmatig activiteiten in de huiskamer waar ook lekker gegeten wordt met elkaar. Ook
wat betreft zijn ziektebeeld is er genoeg aandacht. Een fijn huis om te zijn. (oktober 2020)
Een zeldzame gang in het verzorgingstehuis. In plaats van vanuit aanleunwoning het
verzorgingstehuis in, juist andersom. Een geweldige move om mijn ouders weer bij elkaar te
brengen. Een vette pluim voor alle medewerkers van het Anker die dit mogelijk hebben gemaakt. Zo
mooi om te zien dat je ouders na bijna 2 jaar weer bij elkaar kunnen wonen en dat zonder dat de
kwaliteit van zorg eronder lijft. Petje af! (maart 2020)
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Bijlage 1
Verslag WZD in het Anker/Avondrust 2020
Mei 2021
Inleiding
De WZD vraagt een halfjaarlijks technisch overzicht van de inzet van onvrijwillige zorg, met daarbij een
analyse van deze gegevens aan te leveren bij de IGJ. Voorwaarde hiervoor is dat de systemen waarin
onvrijwillige zorg geregistreerd wordt op orde zijn.
In het Anker/Avondrust was dat in 2020 nog niet het geval. Als dit zo is mag volstaan worden met een
rapportage over 2020 waarin beschreven staat welke inspanningen er zijn verricht op het implementeren
van de WZD en het voorkomen van onvrijwillige zorg.
Dit verslag beschrijft de inspanningen die in 2020 verricht zijn om de WZD te implementeren en
onvrijwillige zorg te voorkomen. Ook wordt benoemd hoe vaak onvrijwillige zorg is voorgekomen en welke
inspanningen er gedaan zijn om dit af te bouwen.
Implementatie WZD
Eind 2019 is er door het MT een opdracht geformuleerd voor een werkgroep WZD om de Wet zorg en
dwang in het Anker te implementeren. Als gevolg van Corona is deze implementatie vertraagd tot na de
zomer 2020. Er is voor gekozen om de toenmalig BOPZ-commissie om te zetten in een werkgroep WZD.
Hierin zijn medewerkers van verschillende afdelingen vertegenwoordigd, de WZD-functionaris, de Manager
Zorg en Welzijn en een beleidsmedewerker.
Omdat de WZD inmiddels al van kracht was is gekozen voor een tweesporenbeleid, enerzijds is de
werkgroep bezig geweest met het opstellen van een beleidsplan en de keuzes die daarmee gemoeid waren.
Aan de andere kant vroeg de praktijk om scholing en een snelle keuze over de rol van
zorgverantwoordelijke en WZD-functionaris. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal zaken naar voren zijn
getrokken en het beleidsplan daaraan volgt. Het streven is het beleidsplan in mei 2021 gereed te hebben.
Binnen het Anker is gekozen om de rol van zorgverantwoordelijke bij de EVV-er neer te leggen, omdat
binnen deze functie de coördinatie van het zorgproces reeds geborgd is. Scholing hiervoor is aangeboden
middels een training van 2 dagdelen specifiek gericht op de rol van zorgverantwoordelijke. In deze scholing
zijn ook de verpleegkundigen van het Anker/Avondrust meegenomen, omdat zij buiten kantooruren de
bereikbaarheidsdienst verzorgen. Als WZD-functionaris is met instemming van de cliëntenraad de
voormalig BOPZ-arts benoemd die via Novicare aan het Anker/Avondrust verbonden was.
Stand van zaken eind 2020, wat is er gedaan:
-Keuze voor de invulling van de functies in het stappenplan is gemaakt;
-Scholing zorgverantwoordelijke/verpleegkundige is afgerond, waarbij de focus vooral lag op hoe herken en
voorkom je onvrijwillige zorg;
-Zorgverantwoordelijken kunnen starten met de registratie van onvrijwillige zorg in het ECD
-Registratie in WZD register van de Oude Waard en de Leede zijn gedaan, overige afdelingen moeten nog
Wat moet nog:
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-Beleidsplan afronden
-Scholing overige medewerkers Anker/Avondrust
-Introductie cliëntenvertrouwenspersoon en klachtenprocedure WZD
-Folder ontwikkelen WZD
Al deze acties staan gepland voor de 1e helft 2021

Onvrijwillige zorg in 2020
In de eerste helft van 2020 zijn er 3 bewoners geweest waarbij sprake was van onvrijwillige zorg:
-1 bewoner op de Leede, deze zorg is tijdens dit half jaar weer afgebouwd.
-1 bewoner op de Oude Waard, hierbij is het stappenplan gestart
-1 bewoner op de Mars, hierbij is het stappenplan gestart
Voortgang in de tweede helft van 2020:
-1 bewoner op de Mars is stappenplan vervolgd
-1 bewoner op de Oude waard waarbij het stappenplan was gestart is overleden
Om te komen tot afbouw van bovengenoemde onvrijwillige zorg en het zoeken naar vrijwillige
alternatieven in het algemeen te vergroten wordt actief gewerkt aan kennisvergroting bij medewerkers en
behandelaars. Er is regelmatig overleg tussen behandelaren en zorg over alternatieven.
Ten aanzien van bewustwording rond onvrijwillige zorg zien we een toename hiervan bij de medewerkers.
Zeker bij de zorgverantwoordelijke nu de scholing WZD gevolgd is. Dit is te merken aan het feit dat
medewerkers de Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie steeds vaker raadplegen evenals de WZD
arts.

Bevindingen Cliëntenraad rondom implementatie WZD, d.d. 9 juni 2021
Ondanks de corona-crisis heeft het Anker in het jaar 2020 laten zien dat ze duidelijke stappen hebben gezet
om de WZD te implementeren. De Cliëntenraad wordt hierin goed op de hoogte gehouden. Er wordt actief
gewerkt aan kennisvergroting en bewustwording bij personeel om te komen tot afbouw van onvrijwillige
zorg. De Cliëntenraad is hier blij mee. Het betreft namelijk belangrijke zorg.
In het jaar 2020 is een aantal keer onvrijwillige zorg gegeven. De Cliëntenraad zou graag in het volgende
verslag van 2021 opgenomen zien hoe de betreffende cliënten zelf de onvrijwillige zorg hebben ervaren.
Met instemming van de Cliëntenraad is de WZD-functionaris benoemd. Daarnaast wordt binnenkort de
cliëntvertrouwenspersoon geïntroduceerd bij de Cliëntenraad.
Het is belangrijk dat de WZD goed en zorgvuldig uitgerold wordt binnen de organisatie. Hoewel de
implementatie hiervan nog volop in gang is, kan de Cliëntenraad in zijn algemeenheid zeggen dat er mooie
stappen genomen zijn.
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