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In het kwaliteitsjaarverslag geven we een inkijkje in de manier waarop de kwaliteit 

van de zorgverlening en behandeling is geborgd en continu is verbeterd. Vanaf 

verslagjaar 2020 maakt het kwaliteitsverslag (verplichting uit het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg) volledig onderdeel uit van het jaarverslag Kennemerhart.  

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke 

behoeften, wensen en voorkeuren. Ondanks corona hebben de medewerkers 

van Kennemerhart zich elke dag ingezet om het aantal besmettingen in te 

dammen, en er voor de cliënten te zijn. Door onze medewerkers is, ondanks de 

situatie, ook enorme inzet geleverd om leuke dingen voor cliënten te organiseren. 

Activiteitenbegeleiding en de inzet van geestelijke verzorging zijn daarbij zo goed 

mogelijk ingezet. 

Voorbeelden: Greep uit een week in de Blinkert #4 - YouTube, een speciaal 

bezoek van de CliniClowns aan cliënten van onze thuiszorg, een lunch to go 

voor deelnemers van Oppeppers locatie Vogelhart en een saxofoonconcert in 

Overspaarne.

Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 ingegaan. In 2020 

hebben artsen en psychologen een Wzd scholing gevolgd. De scholing voor 

zorgmedewerkers is door corona uitgesteld naar volgend jaar. Wel heeft het 

merendeel van de medewerkers de e-learning Wzd gevolgd. In 2020 is gestart 

met de omzetting registratie vrijheidsbeperkende maatregelen naar onvrijwillige 

zorg. Dat loopt in 2021 nog door. Conform de Wzd is tevens twee keer in 2020 

een overzicht en analyse van onvrijwillige zorg aangeleverd aan de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg. De belangrijkste factor voor de enkele keren dat 

onvrijwillige zorg is ingezet, is COVID-19. Een maatregel is alleen ingezet als 

er sprake is van ernstig nadeel (te weten risico op besmetting), als er geen 

alternatieven waren en het echt niet anders kon (volgens principe ‘Nee, tenzij’) 

en zo kortdurend mogelijk. In de praktijk werd de onvrijwillige zorg niet langer 

dan enkele dagen tot hooguit een week ingezet. De halfjaarlijkse analyses zijn 

besproken met de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft onder andere vragen 

gesteld over de registratie, het omgaan met verzet en het afwegen van belangen. 

De cliëntenraad herkent ook dat de medewerkers hun uiterste best hebben 

gedaan om onvrijwillige zorg te vermijden, maar dat het in uitzonderlijke situaties 

niet anders kon. 
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Wonen en welzijn
Welzijn
Vanuit het kwaliteitsbudget is extra geïnvesteerd in toezicht op de 

huiskamers, welzijnsmedewerkers en bij de behandeldienst onder andere in 

bewegingsagogen. Cliënten en vertegenwoordigers zijn over het algemeen 

positief over de activiteiten. De welzijnscoördinatoren hebben regelmatig contact 

met elkaar om kennis en ervaringen te delen over waar zij trots op zijn en wat 

nog aandacht nodig heeft. Zij zijn bijvoorbeeld trots op grotere evenementen, 

de manier waarop ze persoonlijke wensen verzamelen of op specifieke 

activiteiten (lezingen en dansen). De samenwerking tussen zorg en welzijn had 

nog aandacht nodig en om dat te verbeteren heeft onder andere De Blinkert 

inspiratieworkshops welzijn georganiseerd voor zorgmedewerkers.

Veiligheid
Hygiëne Infectiepreventie
De coronapandemie heeft vanaf maart 2020 voor een nieuwe situatie gezorgd 

waar niemand zich op kon voorbereiden. In korte tijd heeft Kennemerhart 

aan de hand van de adviezen van het RIVM, de GGD en Verenso een protocol 

en aanverwante documenten opgesteld. Daarnaast heeft Kennemerhart zich 

ingespannen om te voorzien in de juiste beschermingsmiddelen. 

Rookbeleid 
Een notitie inzake rookbeleid is vastgesteld nadat de instemmings- en 

adviestrajecten zijn gevolgd met de OR en CCR. Het rookbeleid wordt per locatie 

verder vormgegeven. Uitgangspunt is om stapsgewijs toe te werken naar rookvrije 

locaties in 2030. Roken door cliënten is per 2030 verboden en wordt de komende 

jaren afgebouwd en zal niet meer door de organisatie worden gefaciliteerd. Dat 

vraagt om een op maat oplossing voor rokende cliënten, ingegeven vanuit de 

zorgvisie ‘eigen regie van cliënten en aandacht voor het leven leiden zoals cliënten 

dat wensen’.
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Leren en verbeteren van kwaliteit
Evaluatie corona na eerste golf
Na de eerste golf is een enquête uitgevoerd onder medewerkers en de 

cliëntenraden en zijn sleutelfiguren geïnterviewd om te kunnen leren van een 

crisissituatie en het eigen handelen hierin. De uitkomsten van de evaluatie zijn 

besproken in het centraal crisisteam, in de HIP commissie en met de commissies 

Kwaliteit en Veiligheid van de CCR en raad van toezicht. 

Audits
De kwaliteit van zorg wordt intern en extern cyclisch beoordeeld en geven 

input aan de dynamische verbeterplannen van de locaties en teams. 

De aandachtsvelders van Kennemerhart voeren interne audits hygiëne 

infectiepreventie en medicatieveiligheid. Daarnaast laten we externe experts een 

externe audit hygiëne infectiepreventie (GGD) en medicatieveiligheid uitvoeren. 

Ondanks corona hebben er toch enkele audits plaats kunnen vinden, zoals de 

audit door de GGD. De externe audit PREZO (kwaliteitsmanagementsysteem) is 

als gevolg van corona wel verplaatst naar 2021.

Andere periodieke beoordelingen (zoals visitatie artsen en een kwaliteitstoets 

logopedie) volgen een eigen (meerjarige cyclus) en stonden niet gepland voor 

2020. 

Dossierchecks is een interne audit die binnen Kennemerhart al werd uitgevoerd, 

maar in 2020 is er een efficiëntieslag gemaakt door de checklist dossiers 

af te stemmen op de AO IC check. Daarnaast zijn er aandachtsvelders 

dossier (superusers) opnieuw benoemd. Vanuit het procesoverleg komt deze 

groep regelmatig samen om ervaringen met het dossier uit te wisselen en 

verbeterpunten op te volgen met acties.

IGJ
In 2020 is er telefonisch contact geweest ten tijde van de eerste besmettingsgolf 

van corona. Het bestuur heeft de inspectie een toelichting gegeven over de 

aanpak en genomen maatregelen. Er zijn geen inspectiebezoeken geweest in 

2020. 
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Lerend netwerk kwaliteitskader verpleeghuiszorg
Kennemerhart heeft, om te voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, 

met twee VVT organisaties een lerend netwerk, namelijk Sint Jacob 

en Fundashon Mariadal te Bonaire. Met Sint Jacob is al in 2018 een 

samenwerkingswerkingsovereenkomst afgesloten. In 2020 is het lerend netwerk 

met Fundashon Mariadal geformaliseerd met een aanzet tot een overeenkomst. 

De samenwerking is gericht op een actieve onderlinge uitwisseling van informatie; 

van elkaar Ieren en elkaar ondersteunen in het innoveren. De overeenkomst zal 

begin 2021 worden ondertekend door beide besturen. 

Innovatie en onderzoek
Kennemerhart en de Hogeschool van Leiden (fysiotherapie en verpleegkunde) zijn 

afgelopen jaar een samenwerking gestart. Het betreft studenten die onderzoek 

uitvoeren bij Kennemerhart en er zijn concrete stappen gezet om gezamenlijk 

een wetenschappelijk artikel te schrijven op het gebied van fysiotherapeutische 

behandeling bij mensen met dementie wat mogelijk kan dienen als aanzet tot een 

richtlijn. 

Daarnaast is Kennemerhart deelnemer aan het Universitair Netwerk Ouderenzorg 

(UNO) en de Academische Werkplaats Ouderen van hoogleraar Droës, VUmc. 

Een arts-onderzoeker van Kennemerhart heeft een eerste wetenschappelijk artikel 

geschreven in kader van haar promotie-onderzoek onder leiding van prof. dr. 

Scherder. Voor 2021 hoopt Kennemerhart te kunnen starten met het verzamelen 

van data na goedkeuring van de METC.
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Voor de drie doelgroepen (dementie met complex gedrag, Parkinson en 

NAH) hebben de kernteams een SWOT analyse uitgewerkt en zijn gekomen 

tot een jaarplan. Verder ligt er een concept onderzoeksvisie en -agenda voor 

Overspaarne, om daar een Topcare label te behalen op het gebied van dementie 

en probleemgedrag.

Klachten
In 2020 zijn 58 klachten ingediend bij de klachtenfunctionaris. Ter vergelijking: in 

2019 werden 28 klachten ingediend. In 2020 werden geen klachten ingediend via 

de landelijke geschillencommissie.

De spreiding van de klachten over de verschillende locaties en diensten is 

evenredig. De voornaamste thema’s die klagers aan de orde stellen zijn: corona 

gerelateerd, communicatie, kwaliteit van zorg en bejegening. Thema’s die 

herkenbaar zijn vanuit de voorgaande jaren. 

Cliënttevredenheid
Zowel voor de wijkverpleging als voor de verpleeghuiszorg heeft een 

onafhankelijk bureau in 2020 interviews uitgevoerd onder cliënten en 

vertegenwoordigers. De antwoorden van de respondenten die daar 

toestemming voor hebben gegeven zijn als waarderingen gepubliceerd op 

ZorgkaartNederland. De wijkverpleging heeft in 2020 een gemiddeld cijfer van 8,9 

behaald (met 41 waarderingen) en de verpleeghuiszorg locaties een gemiddeld 

cijfer van 8,1 (310 waarderingen). De uitkomsten zijn besproken op de locaties, 

met de teams en medewerkers. De cliëntenraad en raad van toezicht zijn ook 

geïnformeerd over de uitkomsten en de verbeteracties.

Daarnaast vinden nog cliëntenraadplegingen plaats bij de cliënten van de GRZ, bij 

eerstelijns cliënten via de betrokken behandelaren, van de dagbesteding en hulp 

bij het huishouden.
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