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Voorwoord
Het verslagjaar 2021 was een bewogen jaar, dat evenals in 2020, grotendeels in het teken stond van het
coronavirus. Onze organisatie heeft de gevolgen ondervonden van dit virus. Vooral de grote uitbraak onder
bewoners en medewerkers in oktober en november in locatie Anker in Kesteren en het grote aantal
overleden bewoners in enkele weken heeft diep ingegrepen in het huis. Dankzij de grote inzet van
medewerkers om elkaar te vervangen kon de zorgverlening doorgaan. Ik dank alle betrokkenen voor de extra
inzet, dwars door alle onzekerheden heen. Het was een jaar waarin we veel moed en doorzettingsvermogen
hebben ervaren bij alle collega’s. De saamhorigheid om, ondanks de dreiging en besmetting van het
coronavirus, er het beste van te maken voor onze bewoners en cliënten, was bijzonder!
Het verslagjaar 2021 was het eerste uitvoeringsjaar van het strategisch beleidsplan 2021-2024 ‘De koers
verankerd’. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en onze visie en missie lagen ten grondslag aan het
strategisch beleidsplan. Het kwaliteitsplan en het kwaliteitsbudget 2021 werden goedgekeurd door het
zorgkantoor. In de volgende hoofdstukken legt het zorgcentrum Anker verantwoording af over het door haar
gevoerde beleid en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van zorg, begeleiding en diensten over
2021 op de locaties Anker in Kesteren en Avondrust in Opheusden. Het (concept-)kwaliteitsverslag is intern
besproken met de verschillende medezeggenschapsraden; ik dank alle betrokkenen voor hun kritische blik
en voor hun betrokkenheid bij het wonen en werken in onze organisatie.
Ook in het afgelopen bewogen jaar wisten we ons afhankelijk van de zegen en nabijheid van onze God. We
hebben Zijn kracht ervaren om het in alle omstandigheden vol te houden.

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

Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina

Zorgcentrum Anker, locatie Avondrust
Lindelaan 11
4043 MA
Opheusden
0488-443872
41059171
info@ankerzorg.nl
www.ankerzorg.nl

Zorgcentrum Anker is een landelijk gelegen, kleinschalig zorgcentrum in Kesteren (gemeente NederBetuwe). Sinds de zomer van 2020 is Avondrust overgenomen, een kleinschalige woonvoorziening voor
mensen met dementie in Opheusden. In 2021 heeft een juridische fusie plaatsgevonden waarmee er een
stichting Anker is ontstaan met locatie Anker in Kesteren en locatie Avondrust in Opheusden. Op beide
locaties wordt hoogwaardige en warme verpleeghuiszorg geboden. Met een grote betrokkenheid van
medewerkers, vrijwilligers, familie, mantelzorgers en behandelaars is er een open oor en oog voor
bewoners en cliënten die aan en met het Anker en Avondrust verbonden zijn. Waar in dit verslag Anker
staat, valt Avondrust daar ook onder.

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;
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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 waaruit gewerkt wordt, waarbij de wensen en behoeften van de
bewoners en cliënten het uitgangspunt van handelen zijn.

1.3.

Omschrijving doelgroepen

Vanuit de WLZ biedt het Anker wonen met zorg, begeleiding en behandeling op de locaties Anker en
Avondrust. Daarnaast wordt vanuit de locatie Anker dagbesteding geboden in een nabijgelegen locatie, de
Veilinghof.
De bewoners en cliënten waaraan wij in 2021 zorg en diensten hebben geboden zijn, per peildatum
december 2021 als volgt in te delen:
Type zorgverlening
Psychogeriatrie
Somatiek
Dagbesteding

1.4.

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

Aantallen cliënten
29 + 11 VPT
30 + 12 VPT + 3 PGB
19

Profiel personeelsbestand

In onderstaande tabel is de personele samenstelling van het Anker weergegeven, met als peildatum
december 2021:
Intramurale zorg, wijkverpleging en dag verzorging
MBO-verpleegkundige
Leerling verpleegkundige
Activiteitenbegeleider
Leerling activiteitenbegeleider
Verzorgende IG (incl. EVV-taken)
Leerling verzorgende IG
Woonbegeleider/helpende
Facilitair/huishouding
Ondersteuning, MTC, managers, directie
Totaal
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Niveau
4
4
3
3
3
1/2

Fte

%
13,55

11,67

2,03

1,75

5,76

4,96

0,88

0,76

32,73

28,19

14,03

12,08

24,56

21,16

5,41

4,67

17,14

14,76

116,09

100%
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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 2021 zijn de vacatures in het primair proces telkens ingevuld, in het ondersteunend proces is dit niet
altijd gelukt.
In onderstaande tabel zijn de in- door- en uitstroomcijfers van 2021 opgenomen:
2021-Q1
Medewerkers (aantal)
- begin kwartaal
- instroom
- uitstroom
- einde kwartaal

2021-Q2

2021-Q3

2021-Q4

217
10
3
224

224
15
5
234

234
3
1
236

236
4
5
235

Stagiaires (aantal)
- begin kwartaal
- instroom
- uitstroom
- einde kwartaal

10
6
5
11

11
8
5
14

14
10
14
10

10
2
1
11

Vrijwilligers (aantal)
- begin kwartaal
- instroom
- uitstroom
- einde kwartaal

95
6
5
96

96
5
6
95

95
95

95
4
10
89
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2 Resultaten kwaliteitsplan 2021
2.1.

Thema’s kwaliteitsplan 2021

Het kwaliteitsplan vormt een onderdeel van het strategisch beleidsplan 2021-2024. 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 2021 hebben we hard gewerkt om deze doelstelling te realiseren. Ondanks de coronacrisis die ook in 2021
veel gevraagd heeft van alle medewerkers binnen het Anker is er toch op veel terreinen vooruitgang geboekt.
Hieronder willen we dit per thema uitwerken.

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.
Woonomgeving verbeteren
In het afgelopen jaar is het ondanks de beperkingen die de coronacrisis met zich meebracht toch gelukt om
het Anker meer dementievriendelijk in te richten. Het mooie project van de tuin rondom het Anker is
afgerond. Er ligt nu een prachtige beleeftuin voor bewoners waar zij vrij en veilig kunnen verblijven omdat
de tuin deels omheind is met natuurlijke afscheidingsmaterialen. De wens is om ook in de tuin de uitgangen
te bewaken middels domotica, maar dit is nog niet gerealiseerd.
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Daarnaast is op de afdelingen de Leede en de Oude Waard op de gangen een straatbeeld gecreëerd, door
het leggen van een nieuwe vloer en het aanbrengen van bestikkering op de muren en deuren. Alle bewoners
op die afdelingen hebben nu een eigen herkenbare voordeur met duidelijk leesbare naam en nummer.
Daarnaast zijn er gezellige hoekjes gecreëerd met als doel om bewoners veiligheid en rust te bieden. De
gangen bieden nu, met herkenbare beelden vanuit de Betuwe, ook mogelijkheid om te prikkelen,
bijvoorbeeld de appelboom waaruit appels geplukt kunnen worden (nagemaakt) of het vogelhuisje met
geluid van de vogels.

Samenwerking met vrijwilligers
We zijn blij met een grote groep enthousiaste vrijwilligers in het Anker en Avondrust. Ondanks dat er in de
afgelopen periode wel verloop is geweest van met name ouderen vrijwilligers is het bestand door werving
van nieuwe vrijwilligers toch bijna op peil gebleven. Er is extra aandacht geweest voor de gezamenlijke
aansturing van de vrijwilligers vanuit Anker en Avondrust.
Begin 2021 is er een start gemaakt met een meer structurele vorm van deskundigheidsbevordering. Hierbij
wordt ontmoeting gecombineerd met informatie over een bepaald onderwerp, de zogenaamde “warm
welkom”’ bijeenkomsten.

Kwaliteitsverslag 2021, juli 2022

Pagina|8

Wet zorg en dwang (WZD)
De implementatie van de WZD is zo goed als afgerond. Alle medewerkers hebben scholing gehad, het
beleidsplan is klaar en de benodigde gegevens aan de inspectie zijn aangeleverd. In bijlage 1 is de verplichte
analyse over 2021 opgenomen.
MIC/MIM
Elke maand worden incidenten per team geanalyseerd. Daarna wordt door de kwaliteitsmedewerker een
verslag gemaakt. Eens per kwartaal wordt een MIC-MIM-verslag geschreven. De deskundigen medicatie
bespreken verbeterpunten met de aandachtsvelders MIC – MIM. Daarnaast zijn ook overleggen met de SO,
de apotheker en de deskundigen medicatie en de kwaliteitsmedewerker. Elk team bespreekt tijdens het
maandelijkse teamoverleg de incidenten.
Elk incident wordt beoordeeld volgens een zogenoemd stoplichtmethodiek. De stoplichtmethodiek kijkt naar
de gevolgen en de mogelijke risico’s van het incident. Hieronder een voorbeeld van het format zoals dat naar
de teams gaat.
Categorie

Oorzaak incident

Categorie rood:
Dit incident geeft
risico’s op de
gezondheid van de
bewoner.
Categorie geel:
Dit incident heeft
nauwelijks effect op
de gezondheid van de
bewoner.
Categorie groen:
Dit incident heeft
geen effect op de
gezondheid van de
bewoner.

Menselijk falen: Medicatie te veel
toegediend
Menselijk falen: Medicatie is niet
gegeven
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Aantal
incidenten

Percentage

Menselijk falen: Medicatie
gevonden, bewoner heeft
medicatie vergeten in te nemen

Administratieve fout: fout recept,
opiatenformulier onjuist
getekend, niet afgetekend op
papier, medicatie later
toegediend
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Basisindicatoren verpleeghuiszorg
Zowel in 2020 als in 2021 zijn de basisindicatoren geregistreerd door de EVV-ers via het programma PPP. De
onderwerpen zijn daarbij gelijk gebleven. Dit zorgt ervoor dat de gegevens met elkaar vergeleken konden
worden.
Deze registratie is verplicht vanuit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt het een mooie
mogelijkheid om inzichtelijk te krijgen hoe de organisatie scoort op een aantal belangrijke onderwerpen in
de zorg. Elke afdeling bekijkt de uitslagen van 2 jaren en gaat na wat deze uitslagen zeggen. De afdeling
bedenkt zelf of er een verbetermogelijkheid aanwezig is, en hoe deze verbetering gerealiseerd zal worden.
Daarnaast worden de uitslagen online ingevoerd, waardoor de gegevens inzichtelijk worden voor externe
partijen.
De onderwerpen die in het Anker gemeten worden zijn; advance care planning*, wensen rondom voeding,
wensen rondom toiletgang, registraties van vrijheidsbeperkingen en gegevens zoals het bespreken van
medicatie incidenten in een team en het houden van medicatiereviews.
In onderstaande tabel wordt aangegeven bij hoeveel van de bewoners de gevraagde informatie is vastgelegd
in het zorgplan. Als een indicator bij alle bewoners is vastgelegd scoort deze 100%.
* Advance care planning gaat over afspraken die gemaakt zijn tussen de bewoners en de behandeld arts over zorg in de
laatste levensfase. Hieronder vallen afspraken rond reanimatie, wel of geen behandelingen met als doel levensverlenging
(bijvoorbeeld antibiotica of chemotherapie) en wel of geen ziekenhuisopname.

F IGUUR 1, BASIS INDICATOREN 2020 VERGELEKEN MET 2021
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Kwaliteit op orde
Avondrust heeft een project WOL (Waardigheid en trots Op Locatie) afgerond, gericht op het versterken van
de basiskwaliteit. Daarnaast beschikt zij over het ISO-9001 certificaat. Het Anker heeft het HKZ-keurmerk,
wat staat voor gecertificeerde kwaliteit.
Daarnaast wordt al meerdere jaren gewerkt met de Kwaliteit Verbetercyclus van Vilans, gebaseerd op de 8
thema’s uit het kwaliteitskader. De planning was om de 360 graden meting uit te voeren eind 2021, maar dit
is door een uitbraak van het coronavirus helaas niet gelukt. Dit staat nu op de planning voor maart 2022.
Wat is er niet gelukt
Helaas hebben we niet al onze ambities waar kunnen maken in het afgelopen half jaar. Een aantal zaken
worden daarom doorgeschoven naar volgend jaar. Hierbij valt te denken aan:
De visie op kleinschalig wonen en dagbesteding en de uitbreiding daarvan naar andere gemeenten, het
herzien van de Ankerfolders/brochures. Ook een project rond voeding is doorgeschoven naar volgend jaar.

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.
Zorg voor medewerkers tijdens de coronacrisis
Er is in het afgelopen jaar veel afgekomen op onze medewerkers. Gedurende een flink deel van het jaar
waren er beperkende maatregelen van kracht voor bewoners en hun naasten. Bewoners moesten in
quarantaine, isolatie en er zijn meerdere bewoners overleden tijdens een heftige uitbraak eind vorig jaar. Dit
bracht een behoorlijke extra (psychische) belasting voor de medewerkers met zich mee. Eind 2020 zijn we
gestart met de inzet van luistercoaches, dat hebben we voortgezet in 2021. Luistercoaches zijn eigen collega’s
die volgens een vaste structuur contact zoeken met alle medewerkers om te horen hoe het met ze gaat en
of ze iets daarvan willen delen. Daarnaast was er de mogelijkheid om gebruik te maken van psychologische
hulp van de behandeldienst van Novicare. Hiervan is echter niet veel gebruik gemaakt. Wel hebben een
aantal collega’s individuele coaching gehad van een bij de organisatie betrokken deskundige op gebied van
begeleiding en coaching.
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F IGUUR 2, EVALU ATIE DEC 2020 T / M APRIL 2021

Opzetten moreel beraad
De voorbereidingen voor het opzetten van een moreel beraad zijn gestart, zo is de methode die we willen
gaan gebruiken gekozen en is er al een aantal keer een moreel beraad gehouden. De naamgeving is veranderd
van medisch ethisch beraad naar moreel beraad. Dit omdat we in praktijk merken dat niet situaties die veel
morele stress met zich meebrengen niet per definitie altijd liggen op medisch ethisch gebied. In 2022 hopen
we het moreel beraad meer structureel een plaats te geven binnen de organisatie.
Projectplanning opgezet
Helaas zijn een aantal concrete onderwerpen waarmee we in 2021 aan de slag wilden niet haalbaar gebleken.
Zoals het versterken van de Ankerwaarde en het herzien van de missie en visie. Wel hebben we een
projectplanning gemaakt, waarbij de onderwerpen uit dit thema in kaart zijn gebracht en als project zijn
ingepland voor de komende 3 jaar. Er is een themaleider aangesteld die hierover de regie moet gaan houden.
Dezelfde constructie is ingezet voor de andere thema’s in van het strategisch plan.

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.
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Scholing
In vergelijking met 2020 zijn in 2021 meer trainingen doorgegaan. Het is goed om erbij stil te staan dat er,
ondanks allerlei omstandigheden, nog zoveel door kon gaan. Aan het begin en einde van het jaar zijn een
aantal trainingen geannuleerd i.v.m. coronabesmettingen. Daarnaast zijn er ook trainingen welke vanwege
de maatregelen online zijn gegeven in plaats van op locatie. In afstemming met de trainer, meewerkend
teamcoördinator (MTC), het crisisteam en opleidingsadviseur.
Welke trainingen konden allemaal doorgaan:

Leer Management Systeem (LMS)
In april Is binnen het Anker een LMS in gebruik genomen, nadat het in de voorgaande maanden was
ingericht. Het LMS geeft de medewerkers, maar ook leidinggevende inzicht in zijn/haar eigen portfolio, ook
maakt het de planning van scholingen makkelijker. Medewerkers van locatie Avondrust hebben na de
samenvoeging in oktober toegang gekregen tot het LMS.
Jaargesprekken
Al langer bestond de wens tot het houden van jaargesprekken als opvolging van de eerder gehouden
functioneringsgesprekken. Eind 2021 is een format ontwikkeld en hebben de Meewerkend Team
Coördinatoren (MTC’s) training gehad in het houden van deze gesprekken. Het doel is dat alle medewerkers
in 2022 een jaargesprek krijgen.
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Coaching en scholing op maat
Naast groepsgewijze scholingen volgens een vast programma is er ook de mogelijkheid voor individuele
coaching. Dit wordt aangeboden door een deskundige die aan het Anker verbonden is en de locaties goed
kent. Daarnaast worden ook scholingen/bijeenkomsten op maat aangeboden als blijkt dat een team specifiek
moeite heeft met een bepaald onderwerp of situatie.
Ankernet
In juni 2021 is een nieuw, interactief intranet, geïntroduceerd binnen het Anker, genaamd Ankernet. Dit
intranet biedt de mogelijkheid om nieuwsberichten overzichtelijk en duidelijk weer te geven. Zodanig dat ze
later ook weer goed terug te vinden zijn, hetgeen niet het geval was in het oude intranet. Daarnaast zijn alle
belangrijke documenten er in opgenomen. Tot slot biedt het de mogelijkheid om sociale informatie uit te
wisselen tussen medewerkers onderling, iets waar grif gebruik van wordt gemaakt gezien alle mooie
berichten over activiteiten in de teams samen met bewoners.
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 en Huis ter Leede. 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. Als gevolg van de
coronapandemie is er geen actieve uitwisseling geweest in 2021.

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.
Integratie Anker-Avondrust
Er is hard gewerkt aan de integratie van beide locaties. Het doel van de integratie is dat op beide locaties
gewerkt wordt volgens dezelfde visie en overstijgende processen. Tegelijk mag er verschil zijn in de uitvoering
per locatie, omdat elke locatie nu eenmaal zijn eigen setting heeft. Verschillende processen, waaronder
dossiervoering, behandeldienst, rooster etc. zijn gelijk getrokken. Er resten nog een aantal processen die in
2022 verder vorm krijgen. Dit betreft dan vooral het proces rond medicatie en documenten.
Voor de locatie Avondrust wordt hard gewerkt aan plannen voor nieuwbouw, omdat het huidige gebouw
niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Om de periode tot aan de nieuwbouw de bewoners toch extra
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comfort te bieden zijn in de tuin Portocabins geplaatst, zodat alle bewoners toch een eigen ruimte hebben
en een grotere huiskamer.
Medio 2021 is er een manager bedrijfsvoering aangesteld, die ook onderdeel uitmaakt van het MT. Met het
complexer worden van de zorgvraag van onze bewoners worden ook in toenemende mate eisen gesteld aan
gebouwbeheer, automatisering en ondersteunende diensten en processen. Daarnaast is er de behoefte om
de kwaliteit van de ondersteunende processen te verbeteren. We zijn blij dat deze belangrijke portefeuilles
nu ook goed belegd is bij een MT-lid.
Ondersteunende diensten en processen/duurzaamheid
Om de kwetsbaarheid en het lerend vermogen van de bedrijfsvoeringsfuncties te versterken is een pilot
uitgevoerd om op enkele thema’s met de organisaties uit het leernetwerk met elkaar te gaan samenwerken
en dossiers af te stemmen. Begin 2022 zal na een evaluatie een visie op samenwerking in het secundair
proces voor de komende jaren worden opgesteld. Inmiddels is begin april 2022 de samenwerking formeel
vormgegeven met een convenant en een meerjaren strategisch beleidsplan.
Om invulling te gaan geven aan de ambities op het terrein van duurzaamheid is gestart met het opstellen van
een nulmeting met behulp van de milieu thermometer.
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3 Hoe zien anderen het Anker
3.1.

Zorgkaart Nederland

Het Anker wordt over 2021 door bewoners en naasten met een totaalscore van 8.8 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 2021 op
Zorgkaart Nederland geplaatst zijn:
“Onze hoge verwachting van Zorgcentrum Anker is helemaal uitgekomen. Moeder heeft het
bijzonder naar haar zin. Eigen huiskamer met voldoende ruimte en gezellig ingericht. Verzorging is
nauw bij de bewoners betrokken. Algehele verzorging is ook prima”.
“Een zorgcentrum waar je als kinderen je ouders gerust toevertrouwd. Goede communicatie en
prima zorg”.
“Het is een goed georganiseerd verzorgingstehuis met goede communicatie en met liefdevolle
aandacht voor de cliënt. Er worden leuke activiteiten en bezigheden georganiseerd. Heel vriendelijk,
behulpzaam personeel en vrijwilligers, ook ten aanzien van familieleden en overige bezoekers. Wat
niet altijd vlekkeloos verloopt zijn de afspraken t.a.v. de was, ook al is dit d.m.v. een papier
aangegeven. Dit zou nog een verbeterpunt kunnen zijn”.
*gemiddelde score over de 6 waarderingen van 2021
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Bijlage 1
Verslag WZD in het Anker/Avondrust over 2021
Mei 2022
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. Deze analyse mag jaarlijks worden gedaan, samen met
het kwaliteitsverslag. Voorwaarde hiervoor is dat de systemen waarin onvrijwillige zorg geregistreerd wordt
op orde zijn.
In het Anker/Avondrust is dit binnen ONS inmiddels grotendeels het geval. Het technisch overzicht over
heel 2021 is inmiddels verstuurd aan de IGJ. In dit overzicht zijn 5 bewoners opgenomen waarbij het
stappenplan i.v.m. onvrijwillige zorg in werking is gegaan. Verderop in dit verslag wordt daar een
toelichting/analyse op gegeven.
Implementatie en uitvoering WZD
Wat is afgerond?
In het vorige verslag hebben we beschreven wat er nog moest gebeuren ter afronding van de
implementatie van de WZD. We zijn blij te kunnen melden dat al deze acties zijn afgerond.


Er is een beleidsplan opgesteld en geïntroduceerd in de organisatie. Het beleidsplan is beschikbaar
voor de medewerkers via het internet.



Alle medewerkers zijn geschoold door het extern bureau, Ervarea. De inhoud van de scholing richtte
zich vooral op het herkennen en voorkomen van onvrijwillige zorg. Dit vooral door zich te verdiepen
in wie de bewoner is, wat hij/zij belangrijk vindt en familie of relaties van de bewoner hierbij te
betrekken. Bewust is ervoor gekozen om ook medewerkers die niet in de directe zorg werken te
scholen, omdat het bewustzijn rond de WZD voor alle medewerkers belangrijk is.



De introductie van de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) en klachtenprocedure WZD heeft
plaatsgevonden. De CVP heeft kennis gemaakt met verschillende betrokkenen in de organisatie,
binnenkort volgt de kennismaking met de cliëntenraad. De bedoeling is dat er ook regelmatig een
werkbezoek wordt gebracht aan de verschillende afdelingen van het Anker en Avondrust. Als gevolg
van de Coronacrisis is dit nog niet volledig ingezet. De klachtenprocedure is opgenomen in de folder
en ook te vinden op de website van het Anker.
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Er is een folder over de WZD ontwikkeld, bestemd voor bewoners en 1e contactpersonen.



In het afgelopen jaar is het ondanks de beperkingen die de Coronapandemie met zich meebracht
toch gelukt om het Anker meer dementievriendelijk in te richten. Het mooie project van de tuin
rondom het Anker afgerond. Er ligt nu een prachtige beleeftuin voor bewoners waar zij vrij en veilig
kunnen verblijven omdat de tuin deels omheind is met natuurlijke afscheidingsmaterialen.

Daarnaast is op de afdelingen de Leede en de Oude Waard op de gangen een straatbeeld gecreëerd, door
het leggen van een nieuwe vloer en het aanbrengen van bestikkering op de muren en deuren. Alle
bewoners op die afdelingen hebben nu een eigen herkenbare voordeur met duidelijk leesbare naam en
nummer. Daarnaast zijn er gezellige hoekjes gecreëerd met als doel om bewoners veiligheid en rust te
bieden. De gangen bieden nu, met herkenbare beelden vanuit de Betuwe, ook mogelijkheid om te
prikkelen, bijvoorbeeld de appelboom waaruit appels geplukt kunnen worden (nagemaakt) of het
vogelhuisje met geluid van de vogels.
Wat vraagt nog aandacht?
 Het blijft belangrijk om de het werken volgens de WZD onder de aandacht van medewerkers en
andere betrokkenen te brengen. De werkgroep die de implementatie van de WZD heeft uitgevoerd
is om die reden omgezet in een WZD-commissie. Deze commissie heeft als doel toezien op de juiste
uitvoering van de WZD in het Anker en in Avondrust. De WZD arts maakt ook deel uit van deze
commissie, de bestuurder wordt door de commissie twee keer per jaar bijgepraat over de
ontwikkelingen rondom de inzet van onvrijwillige zorg.


Naast de WZD commissie is er behoefte aan deskundigheid over de WZD op elke afdeling. Het streven
is om op elke afdeling een medewerker te hebben als aanspreekpunt voor de WZD. Deze
medewerker dient als vraagbaak, maar kan ook gevraagd en ongevraagd advies geven als er sprake
is van onvrijwillige zorg bij bewoners van die afdeling.



Scholing voor medewerkers en vooral voor de zorgverantwoordelijken blijft belangrijk. Dit zal dan
ook regelmatig herhaald worden. Eind 2021 waren bijeenkomsten met mantelzorgers gepland, om
ook hen te informeren en te betrekken bij de WZD. Helaas zijn deze bijeenkomsten vanwege Corona
niet doorgegaan, we hebben deze nu gepland begin 2022.



Afdeling de Leede is tot nu toe nog een gesloten afdeling, de deur is door de eerder genoemde
bestikkering niet direct meer herkenbaar als uitgang en nodigt daardoor minder uit om van de
afdeling af te gaan. De doelstelling is om deze deur op termijn te openen en met behulp van domotica
de bewoners voldoende bewegingsvrijheid te bieden maar ook de benodigde veiligheid. Deze actie
wordt ondergebracht in de projectgroep zorgdomotica die begin 2022 zal starten.
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Bij alle bewoners op afdeling de Leede is in kaart gebracht of er sprake is van verzet tegen de gesloten
deur en of de deur de vrijheid van beweging beperkt, dit is vastgelegd in het zorgplan.



Eind 2021 was er een forse uitbraak van het Coronavirus in het Anker. Hierbij hebben we zeker op
afdeling de Oude Waard moeten zoeken naar de balans tussen veiligheid en vrijheid/welzijn van de
bewoners. In het kader van besmettingsgevaar moesten bewoners eigenlijk in isolatie maar dit was
bij sommige bewoners vanwege de dementie niet mogelijk. Er is met veel creativiteit geprobeerd
een balans te zoeken tussen deze 2 belangrijke uitgangspunten maar dit was niet makkelijk.

Onvrijwillige zorg over heel 2021
In totaal is er over 2021 sprake van onvrijwillige zorg aan 5 bewoners. Bij alle bewoners is het stappenplan
gestart. De onvrijwillige zorg richtte zich op het toedienen van medicatie en het bieden van (lichamelijke)
verzorging onder dwang. Er is geen onvrijwillige zorg geweest ten aanzien van dwaalgedrag bij bewoners,
ook geen onthouding van bepaalde zaken en er zijn geen bewoners onder dwang opgenomen.
Alle bewoners werden behandeld door de Specialist Ouderen Geneeskunde.
De inzet van onvrijwillige zorg is zorgvuldig overwogen en de verschillende disciplines (o.a. de arts
psycholoog, ergotherapeut en fysiotherapeut) zijn er nadrukkelijk bij betrokken geweest. Ook de WZD-arts
is op afstand bij alle dossiers betrokken geweest.

Wat kunnen we leren van dit overzicht?
De inzet van onvrijwillige zorg bij bewoners die qua behandeling onder de SOG vallen lijkt goed te zijn
geborgd. Er wordt veelal zorgvuldig bekeken of er alternatieven zijn en er is veel collegiaal overleg over de
inzet van onvrijwillige zorg. Hierbij zijn de Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie nauw betrokken.
Een aandachtspunt is nog wel de structuur van het stappenplan en het op juiste wijze vastleggen hiervan in
het dossier. Hiervoor is begin 2022 nog scholing gepland.
De WZD vraagt op de locaties waar de huisarts eindverantwoordelijkheid nog wel wat extra aandacht. Dit
vraagt nog nader overleg met de huisartsen. Dit is in 2021 mede als gevolg van de coronapandemie niet
haalbaar gebleken en wordt gepland voor 2022.

Reactie cliëntenraad op dit verslag:
De cliëntenraad is het eens met dit verslag, onderschrijft de genoemde punten die aandacht behoeven en
heeft verder geen aanvullende opmerkingen. De cliëntenraad waardeert de wijze waarop ze betrokken is.
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