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Inleiding 

TWB, thuiszorg met aandacht(TWB)levertlangdurigezorgthuisaancliëntenmeteenWetLangdurige
Zorg(Wlz)-indicatie.LangdurigezorgthuismeteenWlz-indicatiebetreftalleWlz-zorgindethuissituatie
(V&VZZP4t/m10,leveringsvormenvpt,mpt,overbrugginszorgen/ofpgb),metofzonderbehandeling,
voor zover niet geclusterd. Het addendum ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurigezorgthuis
met een Wlz-indicatie’ is op TWB van toepassing. In het addendum zijn de relevantevereistenuithet
kwaliteitskaderverpleeghuiszorgovergenomen.Eénvandeeisenbijhetthema‘lerenenverbeteren’is: 

Elke zorgorganisatievanlangdurigezorgthuismeteenWlz-indicatieheeftvoor1-7-2021naafloopvan
het betreffende jaar op bij hen passende en toegankelijke manier openbaar gemaakt hoe zij invulling
gevenaandeverschillendeeisenuithetaddendum.Zorgorganisatiesbesprekenmetvertegenwoordigers
van cliënten en medewerkers hoe zij invulling geven aan deeisen.Deuitkomststellenzijbeschikbaar
voor het zorgkantoor als basis voor de dialoog over de kwaliteit van de geleverde zorg. Elke
zorgorganisatiedielangdurigezorgthuismeteenWlz-indicatielevertmaaktuiterlijk1-7-2021deeluitvan
eenlerendnetwerkmettenminstetweeanderecollegazorgorganisaties. 

Middels dit kwaliteitsverslag geeft TWB uitvoering aan bovenstaande voor het verslagjaar 2020. Per
themauithetaddendumisaangegevenhoeTWBinvullinggeeftaandeverschillendevereisten. 
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Persoonsgerichtzorgenondersteuning 

Vereistenvanuithetaddendum: 
➢ De vier onderscheiden thema’s (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen) zijn voor
zorgverleners richtinggevend bij kwaliteitsverbetering op het terrein van persoonsgerichte zorg en
ondersteuning. 
➢ Iedere cliënt beschiktbinnen24uurovereenvoorlopigzorgleefplan(metiniedergevalzakenzoals
medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een eerste contactpersoon, en afspraken over handelen bij
calamiteiten),datuiterlijkzeswekennaintake(ofzoveeleerderalsmogelijk)volledigen(totbijstelling
aandeordeis)definitiefwordt. 
➢ De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een zorgleefplan belegd bij een verzorgende van
tenminsteniveau3(IG),ofbijeenanderezorgverlenervantenminsteniveau3.Bijvoorkeurisditde
contactverzorgendedanweldeeersteverantwoordelijkverzorgendeofverpleegkundige(EVV-er). 

Waarstaanwevoor? 
DemedewerkersvanTWBverlenendebestethuiszorgvooriedereeninWest-Brabant.Daarbijstaatbij
onsaandachtvoorendelevenskwaliteitvancliëntenenmedewerkersvoorop(Beleidsplan2019-2021).  

HoegeeftTWBinvullingaandezeeisen? 
TWB heeft het keurmerk cliëntgestuurde wijkzuster. Het toetsingskader is ontwikkeld door de
Kruisvereniging Noord-Brabant in samenwerking met het CIIO en staat voor mensgerichte zorg. Het
keurmerkzieteroptoedatdezorgwordtverleendvanuitdekrachtvandeontmoetingtussendecliënten
hetzorgteam&datdeleefwereldvandecliënthethoofdpodiumis. 

TWBwerktconformhetclassificatiesysteemNanda-NIC-NOC.DeNandakent13domeinenwaarbinnen
de verpleegkundige diagnoses worden verzameld. Deze verpleegkundige diagnoses zijndebasisvoor
het op te stellen zorgplan met de cliënt endiensnaasten.Vooraanvangvanzorgismetdecliënteen
concept zorgplan opgesteld doordewijkverpleegkundigen/casemanagerdementie(niveau5ofhoger).
Ditzorgplanwordtbinnen5werkdagenvastgesteldenwaarnodigtussentijdsbijgesteld.Zijhebbenallen
de scholing vakbekwaam indiceren gevolgd. De zorgverlening wordt minimaal 1 keer per halfjaar
geëvalueerdmetdecliënt.Decliënten/ofdiensnaastenkanzijn/haarzorgplanteallentijdeinzienviahet
cliëntenportaalCarenvanNedap. 

Iederecliëntheefteenzorgcoördinator(zoco)metminimaalhetkwalificatieniveau3IG.Dezocoisnaast
devastecontactpersoonvoordecliëntenzijnnaastenverantwoordelijkvoorhetevaluerenvandezorg
op basis vangesteldedoelenenbehaalderesultaten.Zijsignaleertveranderingenindesituatievande
cliënt en stemt dit af met dewijkverpleegkundige/casemanagerenheeftpersoonlijkeaandachtvoorde
cliëntenzijnnaasten.Zijbewaaktdatdezorguithetzorgplanaansluitopdewensenenbehoeftenvan
decliëntenbetrektdecliëntenzijnnaastenbijdezorgverlening. 

In 2020 is TWB gestart met het aanbieden van de leveringsvorm Volledig Pakket Thuis (VPT) aan
cliënten. Het VPT biedt de mogelijkheid om nog meer in vergelijking met de andere leveringsvormen
binnendeWlzsamenmetdecliëntenzijnmantelzorgertekijkennaarwatzijaanzorgenondersteuning
nodig hebben. Het pakketwatingezamenlijkheidwordtopgesteldispersoonsgerichtzodatdecliëntzo
langmogelijkverantwoordthuiskanblijvenwonen. 

Doelen2021: 
● Om de zoco’s beter toeterusteninhetuitvoerenvandegedelegeerdewerkzaamhedendiezij
toebedeeld hebben gekregen, is er de mogelijkheid tot het volgen van de scholing
‘resultaatgerichtsamenwerkenalsverpleegkundigeindewijk. 
● De leveringsvorm VPT wordt binnen TWB verder doorontwikkeld, zodat we nog meer
keuzemogelijkheden aan de cliënt en zijn mantelzorger binnen dit pakket kunnen aanbieden.
Daarmeewordtdezorgenondersteuning(nog)meerpersoonsgericht. 
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Multidisciplinaireaanpak 

Vereistenvanuithetaddendum: 
➢ De cliënt ontvangt integrale zorg doordat de zorgprofessional samenwerkt in de zorg. Daarvoor
stemtdezorgprofessionalafmetanderezorgprofessionals(vanzowelbinnenalsbuitendeeigen
zorgorganisatie)alsmethetinformelenetwerk. 
➢ Een cliënt bepaalt zelf wie (welke zorgaanbieder)zijneersteaanspreekpuntisvoorhetorganiseren
vandezorgthuis.Dezezorgorganisatieisdandecoördinatorzorgthuis. 
➢ AlsersprakeisvaneenWlz-indicatievoorlangdurigezorgthuismagdecliëntverwachtendater
demogelijkheidistothetinschakelenvaneenspecialistouderengeneeskunde.Afhankelijkvande
complexiteit van de zorgbehoefte kan de specialist ouderengeneeskunde betrokken worden als
consulent en sparringpartner van dehuisartsof–alsdekwetsbaarheidendecomplexiteitvande
problematiektoeneemt-alsmedebehandelaar(aldannietkortdurend)ofhoofdbehandelaarvande
cliënt. 

HoegeeftTWBinvullingaandezeeisen? 
TWB biedt de ‘beste zorg thuis’. Dit impliceert een integrale blik en organisatie. TWB werkt vanuit
integraleclusterswaarbinnengeneralisten(teamsvanmedewerkersbestaandeuitkwalificatieniveau2
tot en met 5) en specialisten (Casemanagers Dementie&aandachtsveldersbijvoorbeeldwondzorg)
samenwerken. Daarnaast heeft TWB Gespecialiseerd Verpleegkundigen (o.a. wond-, long- en UCS
verpleegkundigen) en gespecialiseerde teams (Hospice Thuis Team en Topklinisch Team) die
regionaal werken, hulpenbijhethuishouden,thuisbegeleiders,dagbegeleidinglocatiesendiëtistenin
dienstdieookingeschakeldkunnenwordenbijdezorgverleningvandecliënt.Dewijkverpleegkundige
ofcasemanagerdementie(regiehouder)isverantwoordelijkvoorhetcoördinerenvandezorgrondom
decliënt. 
Omintegralezorgverdermogelijkzijnin2020devolgendeactiesdoorgevoerd: 
● Hulpenbijhethuishoudenhebbentoeganggekregentothetzorgdossiervandecliëntwaarbij
zij schoonmaak leveren, zodat zij gericht op de voor hen geformuleerde doelen kunnen
rapporteren. 
● In 2020 zijn de samenvoeging van de BV-structuur (BV Thuiszorg en BV MO) voorbereid
zodatweper1januari2021werkenvanuiteenstichting.Ditdraagtbijaandesamenwerking
tussendeverschillendeafdelingenenoverstijgtdefinancieleschotten.  

Integralevraaggerichtezorg 
Zorg organiseren wij rondom de cliënt, waar nodig dwars door domeinen en financieringsstromen
heen. Één cliënt één plan: alles wat nodig is voor de individuele cliëntzorg wordt verbonden:
zorgdisciplines (generalistisch en specialistisch, intern en extern, formeel en informeel, medisch en
sociaal, welzijn), techniek, financiële stromen etc. Preventie, zelfredzaamheid, eigen regie en de
cliëntbehoeftestaanhierincentraal(BeleidsplanTWB2019-2021) 

De wijkverpleegkundigenenCasemanagersDementiewerkenintensiefsamenmetallehuisartsenin
het werkgebied van TWB, o.a. vanwege de samenwerking ‘Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen
(VKO)’,dePatz-overleggenendesamenwerkingmetdeHAPenSEH.Tevenszijndelijnenkortmet
de medisch specialisten uit het ziekenhuis vanwege het verlenen van de zorg conform de samen
geformuleerdezorgpaden,o.a.opgebiedvanmedischspecialistischezorg,CVAketenzorg,wondzorg
en het project Spoedzorg Kwetsbare Ouderen. Naast huisartsen en medische specialisten wordter
ookintensiefsamengewerktmetgeriatrischerevalidatieafdelingenvandeVVTinstellingen. 

TWB werkt nauw samen met de specialisten ouderengeneeskunde verbonden aan de
huisartsenpraktijken in het kader van het VKO. TWB heeft tevens een eigen specialist
ouderengeneeskunde verbonden aan haar organisatie. De SO van TWB wordt door verschillende
huisartsen, waar zij in het kader van het VKO aan verbonden is, ingezetbijcliëntcasuïstieken.De
huisartsen ervaren deze inzet,eengoedeondersteuningenopvolgingvandecliëntdoordeSO,als
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waardevol. De SO van TWB is tevens een sparringpartner voor de wijkverpleegkundigen en
casemanagers dementie wat de zorg aan onze cliënten ten goede komt. De SO verzorgt ook
themabijeenkomstenzodatmedewerkersopverschillendethema’swordenbijgeschoold. 
De SOheeftin2020eenwaardevollebijdragegeleverdaanhetimplementerenvandeWetZorgen
Dwang binnenTWB.Zijondersteuntderegiehoudersbijhetzoekennaargepastealternatievenvoor
decliëntzodatdeinzetvanonvrijwilligezorgvoorkomenwordt. 

Doelen2021: 
● De HO medewerkers worden veelvuldig ingezet voor het leveren van schoonmaak bij Wlz
cliënten. Vele van deze cliënten hebben dementie. Om die reden wordendeHOmedewerkers
geschoold door de casemanagers dementie, zodat zij mede de ogen en oren zijn van de
regiehouder van de cliënt op deze problematiek. Dit moet ertoe leiden dat signalen m.b.t
achteruitgangeerderbijderegiehouderbekendworden,alsdatmedewerkersHOmeertoegerust
wordenomhundienstteleverenaancliëntenmetdementieendebijbehorende‘uitdagingen’. 
● In2021staatdeverdereimplementatievandeWZDbinnenTWBcentraal.Deimplementatievan
dezewetbehoefteenintegraleaanpak.TWBheefteeninternewerkgroepgeformeerdbestaande
uit verschillende disciplines (o.a. wijkverpleegkundige, casemanagerdementieenSO)omdeze
wetuitterollenbinnenTWBenneemttevensdeelaanderegionaleoverlegvormen. 
● Vanuit het project één cliënt, één plan, één regisseur zijn goede stappen gezet om de
verbindingen tussen de verschillendeprofessionalsvanTWBrondomdecliëntteoptimaliseren.
In 2021 start het project Integrale Zorg bij TWB waarbij toegewerkt wordt naar een verdere
intensivering en samenwerking tussen de verschillende afdelingen, zodat cliënten de zorg,
begeleiding en ondersteuning die zij nodig hebben om zo lang mogelijk veilig thuis te kunnen
blijvenwonen,dichtbijgeorganiseerdvanuitéénzorgplangecoördineerddoorderegiehouderen
waarinallebetrokkenzorgmedewerkerssamenwerkenenmetelkaarincontactzijn.
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Verantwoordthuiswonen 

Vereistenvanuithetaddendum: 
➢ De zorgorganisatie informeert de cliënt over de zorg die geleverdkanwordenindethuissituatieen
zorgtvoorderandvoorwaardenomtekomentotintegralezorg.Zijmaakthiervoorafsprakenmetde
betreffendebetrokkenprofessionalsomtekomentotveiligeenverantwoordezorg. 
➢ De zorgprofessional begeleidt de cliënt om verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. Daarbij is
aandacht voor de borging van de 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid, de rol van de
mantelzorger(s) en de afstemmingindewijkmetanderezorgprofessionals,zoalsbeschreveninhet
zorgleefplan. 
➢ Decliëntbespreekthetmogelijkverloopvanzijn/haargezondheidstoestandmetdezorgprofessional.
Decliëntmagadvancecareplanningverwachten. 

HoegeeftTWBinvullingaandezeeisen? 
Almeerdan100jaarstaatTWBvoordebestethuiszorginWest-Brabant.TWBheeftdeafgelopenjaren
eenslaggemaaktvanaanbod-naarvraagsturingenvan‘zorgenvoor’naar‘zorgendat’.DitheeftTWB
gedaan door de wijk & preventie centraal te zetten in haar zorgvisie. Zorgen dat iets niet gebeurt,
inspelenopwatzoukunnengebeuren,maarookzorgendatietsnietergerwordt.Daarnaastisdezorg
dieTWBbiedtgebaseerdopdebehoeftevan(demensenin)dewijk.Ditbetekentdatdesamenstelling
van de teams, maar ook de specialisaties, de bevoegd- en bekwaamheden van verzorgenden en
verpleegkundigenaansluitenopdebehoefteindewijk.TWBorganiseertdezorg,hulpenondersteuning
vanuitclusters,gebaseerdopeen(gedeeltevaneen)wijkofdorp. 

De basis voor deze visie ligtinhethebbenvanbetrouwbarewijkanalysesen-plannennaastindividuele
zorgplannen.Indewijkanalysezijndeervarensterktenenzwaktenvandewijkinkaartgebracht,evenals
de daaraan ten grondslag liggende oorzaken. De mate waarin die oorzaken te beïnvloeden zijn, is
bepalendvoordeinhoudelijkeinzetvanTWB.Hetisduidelijkdatditalleenkanslagenalsernauwwordt
samengewerkt met andere spelers in de wijk, zoals huisartsen, maatschappelijk werk, gemeenten,
welzijnsorganisaties, woningcorporaties etc. TWB verbindt zich continu aan formele en informele
initiatievenindewijkinhetbelangvanhaarcliënten. 
Voorbeeldenhiervanzijn: 
● De zorgprofessionals betrekken bijvoorbeeld een ergotherapeut bij de zorgverlening of zetten
benodigdehulpmiddelen/technologieint.b.v.eenveiligleefomgevingvoordecliënt. 
● Dezorgprofessionalsbetrekkendevrijwilligersvandeorganisatie‘VrijwilligePalliatieveTerminale
Zorg’ (VPTZ) in de palliatief terminale fase wanneer er24-uurszorgindenabijheidnodigisen
eencliëntgeeneigennetwerkmeerheeft. Ookdeinzetvanpersonenalarmeringendebeschik-
enbereikbaarheidvanhetnachtteamvanTWBwordeningezetbijcliëntendie24-uurszorginde
nabijheidnodighebben. 

Advanced Care Planning is een bekend begrip onder de wijkverpleegkundigen en casemanagers
dementie (regiehouders). Er zijn echter nog verschillen in het toepassen hiervan, vanwege o.a. de
vaardigheden van de medewerkers zelf, de mate van betrokkenheid van de huisarts en/of andere
professionals en de beschikbare mogelijkheden in een gemeente. Het toepassen van Advanced Care
Planning is een terugkerend thema tijdens de intervisiebijeenkomsten en MDO’s waaraan
wijkverpleegkundigenencasemanagersdementiedeelnemen. 

TWB heeft in 2020 het VPT geïmplementeerd. Het vpt biedt de mogelijkheid om dezelfde zorg en
dienstverleningaandecliëntaantekunnenbieden,zoalszijookineenverpleeghuisofwoonzorgzouden
ontvangen. Met behulp van de zorg en ondersteuning van professionals, mantelzorgondersteuning en
personenalarmeringmetprofessioneleopvolgingkunnencliëntenlangerveiligthuisblijvenwonen. 


Doelen2021: 
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●

AlleteamsvanTWBbezoeken‘hethuisvanmorgen’.Het‘huisvanmorgen’iseenmobielhuiswaar
verschillende innovatieve hulpmiddelen en dienstenwordengepresenteerddieeraanbijdragendat
cliëntenlangerenmetmeercomfortthuiskunnenblijvenwonen.Deproductenendienstenvan‘het
huisvanmorgen’zijnverdeeldin6thema’s;communicatie,gezondheid,kleding,mobiliteit,veiligheid
en voeding. Via het ‘huis van morgen’ doen alle medewerkers nieuwe kennis op over de
mogelijkhedendiezijbijhuncliëntenkunneninzetten. 
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WonenenWelzijn 

Vereistenvanuithetaddendum: 
➢ Vijf thema’s (zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus verzorgdekleding,
familieparticipatie & inzet vrijwilligers en wooncomfort) zijn leidend bij kwaliteitsverbetering op het
terreinvanwonenenwelzijn. 
➢ Denoodzaaktotwoningaanpassingenvormenonderdeelvanhetgesprektussendezorgprofessional
endecliëntalshetgaatomverantwoordthuisblijvenwonen. 

HoegeeftTWBinvullingaandezeeisen? 
DewijkverpleegkundigenvanTWBzijndespilindewijkalshetgaatomhetverbindenvanzorg,welzijn
enwonen.Zijzijnopdehoogtevandehulpvrageninhunwijkenbekendmetdesocialekaart.Zijhebben
o.a. een goede relatie en/of structureel overleg met verschillende woningbouwcorporaties en
welzijnsorganisatie. 

ZoalseerderaangegevenwerktTWBvolgenshetclassificatiesysteemNanda-NIC-NOC.DeNandakent
13domeinendieaansluitenbijdethema’szingeving,zinvolledagbesteding,schoonenverzorgdlichaam
plus kleding, familieparticipatie & inzet vrijwilligers en wooncomfort. Wanneer er sprake is van een
verpleegkundige diagnose op één of meerdere van deze thema’s dan worden hiervoor met de cliënt
doelen op geformuleerd met de benodigde interventies. Hierbijvalttedenkenaanhetinschakelenvan
eenergocoachvanTWBofeenexterneergotherapeutomtezienwelkeaanpassingennodigzijninhet
huis om verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. Of hetbetrekkenvaneenlongverpleegkundigein
situaties waarbij longpatiënten knelpunten ervaren in hun woning Dit alles staat beschreven in het
zorgplanvandecliëntwat(minimaal)halfjaarlijksmetdecliëntendiensnaastenwordtgeëvalueerd. 

TWB heeft zelf verschillende dagbegeleiding locaties voor verschillende doelgroepen, zoals NAH en
dagbegeleiding + (voor mensen die geïnteresseerd zijn in verschillende culturele en maatschappelijke
onderwerpen). Regelmatig kijken zij "bij elkaar in de keuken" zodat activiteiten en spelmateriaal met
elkaarwordengedeeld.OpdezemanierhooptTWBeenzinvolledagbestedingaanhaarcliëntenaante
bieden.TWBheefttevensookgoedecontactenmetdagbestedingslocatiesvanandereorganisatieshier
inderegio,zodatpercliëntgekekenkanwordenwelkelocatiehetmeestpassendis.  

TWBwerktookmetverschillendewoonvormensamen,zodateenalternatiefgebodenkanwordenindien
een cliënt niet meer verantwoord thuis kanblijvenwonenofdurfttewonen.ZodraagtTWBzorgvoor
een gastvrouw in de Reginahof te Steenbergen en in de st. Margaretha in Huijbergen. Dit zijn
woonvormenwaarbijcliëntenzelfstandigwonen,maarsamenmethunburenhetlevenvanalledagregelt.
DegastvrouwvanTWBhelpthendaarbij. 

TWB heeft veel cliënten in de Residentie Meilust in Bergen op Zoom. TWB heeft in 2020 in
samenwerking met de gemeente een ontmoetingsplek voor ouderen van zowel de residentie als voor
ouderenuitdewijkgecreëerd,zodateenzaamheidonderouderenwordttegengegaan.Hetdoelhiervan
isdatcliëntenzonderindicatiehiervangebruikkunnenmaken,maardaterwelprofessionelebegeleiding
vanuitTWBaanwezigis. 

Doelen2021: 
● Het initiatief Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen (VKO) wordt verder doorontwikkeld, waarbij de
nadrukligtophetbeterinbeeldbrengenvanhetvoorliggendveld.TWBgaatkijkenhoezijmeerde
aansluiting kunnen vinden bijdezogenaamdestamtafelsindegemeentewaardagbestedingvorm
krijgt. 
● Inhetnieuweappartementencomplex‘DeSnip’inRoosendaalgaatTWBwoonzorgaanbieden.Ditis
een arrangement aan (thuis)Zorg-faciliteiten en Welzijnsdiensten die naar behoeften van iedere
bewonerkanwordenafgenomen. 
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Veiligheid 

Vereistenvanuithetaddendum: 
➢ Veiligheidsthema’s (bijvoorbeeld medicatieveiligheid, valpreventie, toepassing medischetechnologie,
veilige zorgrelatie en wanneer dat aan de orde is vrijheidsbeperkende maatregelen) zijn indien
relevant onderdeel vangesprekgeweesttussenzorgprofessionalencliëntbijdebesprekingvanhet
zorgleefplan. Daarnaast vormt dit ook onderdeel van gesprek tussen de verschillende
zorgprofessionalsdiebetrokkenzijnbijdecliënt. 

➢ De zorgaanbieder zorgt datzorgprofessionalsdezorgveiligenvolgensvigerenderichtlijnenkunnen
bieden(zoalsbijvoorbeeldrondinfectiepreventie,vrijheidsbeperkendemaatregelen,voldoenderuimte
en hulpmiddelen om cliënten te verzorgen, voldoende bekwaam en bevoegd personeel,
ondersteunendeICTetc.) 

HoegeeftTWBinvullingaandezeeisen? 
Bij de intake en evaluatie vindt door de (wijk)verpleegkundige binnen de NNN (Nanda-NIC-NOC)
risicodiagnostiek plaats. Daarnaastzetderegiehouderaanvullendeinstrumenteninwaarnodig(bijv.uit
detoolboxvanV&VN)omrisico’stedetecterendanweldeernstdaarvanbeterteduiden.Opdethema’s
waarop een risico bestaat worden geschikte interventies ingezettervoorkomingofverergeringvanhet
risico. De risicodiagnostiek is een onderdeel van het zorgplan van de cliënt. De zorgcoördinator is
verantwoordelijkvoorhettussentijdswaarnemenvanrisico’sbijdecliënt. 

Watdoeikalszoco? 
Naastuitvoerendewerkzaamhedenindedirectecliëntenzorgbenikzocovooreenofmeerderecliënten
inmijnwijk.Datbetekento.a.hetvolgende: 
• Ikbewaakhierbijdearbeidsomstandighedenensignaleerveranderingenindesituatievandecliënt 
• Iksignaalbijzonderhedenenonderneemindiennodig–ennaoverlegmetdewijkverpleegkundige–
actie
• Eenveranderendebehoeftevandecliëntbespreekikmetdewijkverpleegkundige 
• Ik draag zorg voor een goede dossiervorming rondomdecliënt(rapportage,profiellijsten,evaluatie,
arbocheck,risicosignaleringeneventueleanderenoodzakelijkeprofiellijsten) 

Naast derolvanzorgcoördinatorenspecialistischefunctionarissen(zoalswondverpleegkundigen)heeft
TWBookverschillendeaandachtsvelderspercluster,o.a.aandachtsvelderwondendecubituspreventie,
palliatievezorg,huiselijkgeweldenouderenmishandelingenergocoach.Deaandachtsvelderssignaleren
verbeterpuntenm.b.t.hunaandachtsgebiedenzettenhiervoordebenodigdeactiesuit. 

Ieder team heeft ook cliëntbesprekingen. In dit overleg worden alle cliënten doorgenomen met alle
betrokkenen, zodat eventuele problemen/risico’s direct met elkaar besproken kunnen worden en
aangepakt. 

Tevens hebben alle wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie de Duxxie app op hun telefoon
geïnstalleerdstaan.Zokunnenzijeenvoudigdehulpmiddelenbestellenvoordecliëntdieeraanbijdragen
dathij/zijthuisveiligkanwonen.TWBbiedttevensookproductenenhulpmiddeleninsamenwerkingmet
verschillende leveranciers, zoals Focuscura en Medipoint zelf aan, te weten personenalarmering,
maaltijdservice,C-MedplusenSensaraHomecare. 

In 2020 heeft TWB de Medido medicijndispenser vervangen voor de C-Med plus bij haar cliënten.De
C-Med is meer gebruiksvriendelijker waardoor er minder (bijna) incidenten bij het gebruik ervan
plaatsvinden. 

In2020heeftTWBdeeerstestappenvandeWetZorgenDwanginhaarorganisatiegeïmplementeerd.
Medewerkers hebben o.a. de verplichte scholing gevolgd zodat zij kennis hebben over de wetgeving.
9 

DaarnaastisereenprofiellijstinNedapOnsontwikkeldzodatderegiehouderkanafwegenofersprakeis
van onvrijwillige zorg en hij/zij ondersteundwordtbijdeinzetvaneenbeschikbaaralternatief.Opdeze
manier worden medewerkers ondersteund in het uitvoeren van het beleid van TWB waarbij het
uitgangspuntisdatTWBgeenonvrijwilligezorguitvoert.

Van alle medewerkerswordtverwachtdatzijhunbevoegd-enbekwaamhedenviahetdigitaleleerplein
bijhouden.InditleerpleinmaaktTWBgebruikvandeVilansprotocollen,diedemedewerkersaltijd(ook
tijdens de zorgverlening) kunnen raadplegen. De managers van TWBsturenhierop.Hetaftoetsenvan
medewerkers op hun bekwaamheden vindt in het eigen skillslab plaats vanTWBofbijdecliëntonder
supervisievaneenclustertrainer.Naasteeneigenregistratiesysteemvoorhetbijhoudenvandebevoegd-
en bekwaamheden van de medewerkers in het leerplein heeftTWBeencollectieveovereenkomstmet
hetlandelijkekwaliteitsregisterV&V. 

TWBheefteenkwaliteitshandboekwaarinalleprocedures,richtlijnenenwerkinstructievoormedewerkers
teraadplegenzijn. 

Doelen2021: 
● In 2021 staat de verdereimplementatievandeWZDcentraal.Hierbijwillenwehetbewustzijnvan
medewerkers mbt wat is onvrijwillige zorg vergroten. Dit gaan we doen door per cluster een
aandachtsvelderWZDaantestellen,zodathij/zijhiervoorexplicietaandachtvoorkanvragenbijo.a.
cliëntbesprekingen. 
● IndelandelijkeValpreventie-actieweekzalTWBweeropnieuwaandachtvragenvoorditonderwerp.
TevenswordtdevalanalysevanVeiligheid.nlbinnenNedapgeimplementeerd. 
● De hygiënerichtlijn van TWB is erg uitgebreidenvoorbepaaldemedewerkerslastigtelezenente
begrijpen. Er wordt daarom op basis vandezerichtlijneenchecklistgemaakt,zodatmedewerkers
middelsdezelijstdekernvandehygiëneregelstotzichkunnennemen. 
● TWBvoerteenevaluatieuitinhoeverregewerktwordtconformdeleidraadveiligezorgrelatieenof
aanscherpinginhetbeleidhieropnoodzakelijkis. 
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Lerenenverbeteren 

Vereistenvanuithetaddendum: 
➢ Er is voor alle zorgverleners voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via feedback,
intervisie, reflectie en scholing. De organisatie faciliteert dit zowel binnen de eigen organisatie, als
waarnodig,ookbuitendeorganisatiedoorhetinzettenvanexternedeskundigheid. 
➢ Elke zorgorganisatie van langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatieheeftvoor1-7-2019naafloop
van het betreffende jaar op bij hen passende en toegankelijke manier openbaar gemaakt hoe zij
invulling geven aan de verschillende eisen uit het addendum. Zorgorganisaties bespreken met
vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers hoezijinvullinggevenaandeeisen.Deuitkomst
stellen zij beschikbaar voor het zorgkantoor als basis voor de dialoog over de kwaliteit van de
geleverde zorg. Elke zorgorganisatie die langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie levert maakt
uiterlijk1-7-2019deeluitvaneenlerendnetwerkmettenminstetweeanderecollegazorgorganisaties. 
➢ Elke zorgorganisatie die langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie levert beschikt voor 1-7-2019
overeenkwaliteitsmanagementsysteem. 

HoegeeftTWBinvullingaandezeeisen? 
De visie op opleiden (bron TWB opleidingsplan) binnen TWB gaat uit van het “besteuitmedewerkers
halen” en een “veilig leer- en ontwikkelklimaat”. Samenlerenindewijk,maximaleinzetvanstagiaires,
doorontwikkeling vanindividuelemedewerkers,hetvolgenvanin-enexternescholing,E-learning,inzet
vanhulpmiddelenennieuwezorgtechnologieënmakenhetwerkenbijTWBaantrekkelijk. 

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk dat hun bevoegd- en bekwaamheden op orde zijn en acteren
pro-actief op de zorgbehoefte in hun wijk. In een persoonlijk ontwikkel plan (POP) benoemen
medewerkers hun eigen leerdoelen. Het organiseren vaneentraining-on-the-jobdoorclustertrainersof
in- c.q. externe specialisten, individueel- , team-ofclustergericht,iseengezamenlijkeopdrachtvande
divisieV&VinnauwesamenwerkingmetteamOpleidingen. 

TWBonderschrijfthetbelangvanbevoegdenbekwamemedewerkers.Ditheeftermedetoegeleiddat
TWB een organisatielidmaatschap met het landelijke Kwaliteitsregister V&V heeft afgesloten en het
lidmaatschaphiervoorvoorzorgmedewerkersvanafniveau3IGvergoedt. 

TWB laat zich ieder jaar auditen a.d.h.v. het Certiked Model 2015 (ISO9001:2015).In2020vondeen
controleonderzoekplaats.Deauditismeteenpositiefresultaatafgerond. 

In2020hebbenerminderscholingenplaatsgevondenomdatfysiekebijeenkomstenenofaftoetsenniet
mogelijk was vanwege de Covid-19 Pandemie. De theoretischescholingenvanuithetleerpleinhebben
weldoorganggevondenenhebbenmedewerkersdigitaalwerkoverleg/cliëntbesprekingengehad. 


Doelen2020: 
● In 2020 zijn veel nieuwe wijkverpleegkundigen in dienst gekomen bij TWB. In 2021 wordt in zijn
geheel opnieuw de groepen voor intercollegiale toetsing gevormd zodat een ieder hieraan
deelneemt. 
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Leiderschap,Governance&Management 

Vereistenvanuithetaddendum: 
➢ Dezorgorganisatieorganiseertdezorgzo,datditleidttotgoedezorg.Daarbijfaciliteertdeorganisatie
zorgprofessionalsomtelerenenverbeterenenondersteuntdeorganisatiedezorgprofessionalinde
afstemmingmetexternepartijenenzorgprofessionalsvananderezorgorganisaties. 
➢ Elke Raad van Bestuur van een zorgorganisatie voor langdurige zorg thuis met een Wlz- indicatie
werktvolgensdegeldendeversievandeZorgbredeGovernanceCode. 

HoegeeftTWBinvullingaandezeeisen? 
➢ De wijkverpleegkundigen van TWB zijn in 2018 ontwikkeld tot een breed georiënteerde, integraal
werkende autonome zorgprofessional die medezeggenschap heeft in de eigen beroepsontwikkeling
en het zorgbeleid van de organisatie. De wijkverpleegkundigen werden hierbij gecoacht door
vakinhoudelijkemanagersmetalsresultaatdateind2018eenaantalseniorwijkverpleegkundigenzijn
aangesteld. Vanaf 2019 worden onze wijkverpleegkundigen aangestuurd en gecoacht door deze
senior- wijkverpleegkundigen. TWB kent daarmee een duale aansturing van onze zorgverleners.
Enerzijdsdezorgmanagersdiedeteamsaansturenenverantwoordelijkzijnvoorhetbehalenvande
teamdoelstellingen,anderzijdsdesenior-wijkverpleegkundigendiedewijkverpleegkundigenaansturen
enverantwoordelijkzijnvoorhetbehalenvandezorginhoudelijkeresultaten.Zoweldezorgmanagers
als senior wijkverpleegkundigen hanteren hierbij een coachende leiderschapsstijl en leggen
verantwoordingafaandeRvB,waarbijonderlingeafstemmingcruciaalis.In2020isdelijnvanduaal
leiderschap doorgetrokken naar de specialistische zorgteamsvanTWB.Zozijnerin20203senior
casemanagersdementieaangesteld. 

Hoe TWB de zorgprofessionals verder ondersteunt in het leren en verbeteren, staat vermeld in de
uitwerkingbijditthemaoppagina12. 

➢ DeactueleZorgbredeGovernanceCodevormtdebasisvoordeinrichtingvanonzeGovernance.De
zevenprincipesvoorgoedbestuurengoedtoezichtstaancentraalinhetdagelijkshandelenvanonze
organisatie, en in het bijzonder in het handelen van de Raad van Bestuur, de Raad van
Commissarissen, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. De actualisatie van de Zorgbrede
Governance Code eind2016waseenaangrijpingspuntommetdegenoemdeRadenexplicietstilte
staan bij de inrichting van onze Governance. Een mooie aanvulling die vanuit de geactualiseerde
Code is opgepakt, is het expliciet verwoordenendaarnabeschrijvenvandevisieoptoezicht.Deze
visie is de basisvooronzestatutenenreglementen.Doorperiodiekinverschillendesettingsmetde
Raden stil te staan bij de wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan de toezichtvisie, blijft iedere
bestuurder en toezichthouder scherp opzijnofhaarrolinhetrealiserenvanonzemaatschappelijke
doelstelling. 
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Gebruikvaninformatie 

Vereistenvanuithetaddendum: 
➢ ElkezorgorganisatievanlangdurigezorgthuismeteenWlz-indicatiedientinhetkadervanonderlinge
landelijkevergelijkbaarheidvanafverslagjaar2020minimaaléénkeerperjaarinformatieoverdeNet
Promotor Score (NPS) score van de eigen organisatie aan te leveren. Hiervoor mag ook de
aanbevelingsvraagvanZorgkaartNederlandgebruiktworden. 
➢ ElkezorgorganisatievanlangdurigezorgthuismeteenWlz-indicatiedientminimaaléénkeerperjaar
decliëntervaringenteverzamelenmeteeninstrumentdatvoldoetaanbovenstaandecriteria. 

HoegeeftTWBinvullingaandezeeisen? 
In 2020 heeft TWB de PREM wijkverpleging uitgevoerd. De PREM wijkverpleging adviseert een
steekproef van 175 cliënten. TWB vindt dit een gering aantal en heeft ervoor gekozen om de PREM
wijkverpleginguittevoerenonderallecliëntendieinzorgzijnenverplegingen/ofverzorgingontvangen.
De PREM wijkverpleging bestaat uit 10 vragen, waaronder de NPS. De resultaten zijn per team
teruggekoppeldt.b.v.hetformulerenvanverbeteracties. 






Doelen2021: 
● TWBgebruiktNedapOns.Per2021ishetmogelijkomdePREMwijkverplegingviaNedapONSuit
tevragen.TWBgaatafwegenofzijhiervangebruikwillenmaken. 
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Gegevensaanleveringonvrijwilligezorg(WZD)




IndeWetzorgendwang(Wzd)staatdatzorgaanbiedershalfjaarlijksgegevensoverhettoepassenvan
onvrijwilligezorgmoetenaanleverenbijdeinspectie.Hetgaatomeendigitaaloverzichteneenanalyse.
Deinspectieheeftnadereafsprakengemaaktovereenaangepasteaanleveringvangegevensover2020. 
Zohoevenzorgaanbiedersdiehunsystemennognietgereedhebbenennoggeendigitaaloverzicht
onvrijwilligezorgkunnenaanleverenvolgensdeRegelingZorgenDwangnietsaanteleveren.Ditgeldt
voorTWB. 
Deanalysedientstructureeleenplektekrijgeninhetjaarlijksekwaliteitsrapport,datzorgaanbieders
opstellenopbasisvanhetkwaliteitskadervanhunsector.TWBgeeftmiddelsdezeparagraafhier
uitvoeringaan.AangezienTWBhetkwaliteitsrapportnietstandaardbijdeIGZhoeftaanteleveren,moet
TWBtevensdeanalyseseparaatvoor1juli2021bijdeinspectieaanleveren.Hierbijgeldtdatdeanalyse
welhalfjaarlijkseuitgevoerdmoetzijnbinnendeorganisatie.Watindeanalysehoorttestaanstaatin
hoofdstuk3vandeRegelingZorgenDwang. 


AnalyseWZDtweedehelft2020 
DeWzdisper1januari2020inwerkinggetreden,waarbij2020welalsovergangsjaarwerdgezien.TWB
heeftdeintentieomonvrijwilligezorgconformwetgevingWzdtegaanleveren,echterhebben
verschillendeberoepsgroepen(Verenso,LHVenV&VN)eennegatiefadviesuitgebrachtoverde
implementatievandewetindeextramuralesetting,vanwegehetontbrekenvandebenodigde
randvoorwaardenenjuridischekaders.TWBheeftdaarombeslotenzichnognietformeelteregistrerenin
hetlocatieregistervandeWzd.HetuitgangspuntbinnenTWBisdaaromvooralsnoggeenonvrijwillige
zorgtoetepassenzolangdenoodzakelijkerandvoorwaardennietgeborgdzijn.Welwordtzoveelals
mogelijkinlijnmetdeWzdgetoetstoferbijdezorgverleninggeensprakeisvanonvrijwilligezorgen
waarnodiggezochtnaaralternatieven. 
TWBkanombovenstaanderedengeenanalyseopleverenconformdevereistenzoalsbeschrevenin
hoofdstuk3vandeRegelingZorgenDwang.TWBkanwelaangeven,conformvereisteartikel7.2.lidc,
welkedoelenzijmbtdeWzdin2020wildebehalenzodatonvrijwilligezorgvoorkomenwerd.  
Doelen2020: 
●

●

●
●

Inhetprimaireprocesisgeborgdwelkekadersergeldenm.b.t.hetlatenvaststellenvande
PG-diagnosebijcliëntenvanTWB,zodathelderisofdeWzdwel/nietvantoepassingisop
cliëntendiezorgontvangenvanuitdeZvwen/ofWmo. 
Inhetprimaireprocesishetvastleggenvaneenwettelijkevertegenwoordigergeborgdenis
kennist.a.v.hetvaststellenvaneenwettelijkevertegenwoordigervergroot,zodatduidelijkismet
wiemendezorgdienttebesprekenindiendeclientwilsonbekwaamis. 
Inhetprimaireprocesishetvastleggenvandewilsonbekwaamheidterzakevancliënten
geborgd,zodatdittoegepastwordtzoalsdeWzdvoorschrijft. 
MedewerkersvanV&VhebbeneenpresentatieontvangenoverdeWzd,zodatzijwetenwatde
wetinhoud.Medewerkersvanaffunctieniveau3IGenhogerhebbendeverplichtemoduleWzd
gevolgdinhetleerplein. 
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●
●

●
●
●

EriseenbeleidsplanWzdopgesteldengeïmplementeerd,zodatmedewerkersconformhet
standpuntvanTWBtenaanzienvandeWzdwerken. 
EriseenprofiellijstinNedapOnsontwikkeldzodatregiehoudersondersteuntwordeninhet
voorkomenvanonvrijwilligezorgenondersteuntwordenbijhetzorgvuldigvastleggenindienhier
tochsprakevanis. 
DealternatievenbundelvanVilansisonderalleregiehoudersgedeeld. 
ErisbekendheidgegevenaandecliëntvertrouwenspersoonvanTWB,zodatcliëntenof
familieledenwetendatzijvanhaarondersteuningkunnenontvangen. 
ErisinderegiomeegedachthoehetprocesvanRMenIBSvormtegeven. 


Conclusie2020 
TWBheefteentussenevaluatieuitgevoerdmbtdeimplementatieWzd.Hieruitkanwordengeconcludeerd
datdedoelenvan2020nogonvoldoendezijngeborgdinhetprimaireproces.TWBisvanmeningdatde
uitgezetteactiest.b.v.hetrealiserenvandedoelenweldejuistezijn,maardatvanwegehetbewogenjaar
ivmdeCovid-19pandemiedezeonvoldoendezijngelandbijmetnamederegiehoudersvancliënten.
Tevensheefthetstopzettenvandebenodigdescholingonderdemedewerkersvanaf3IGernietaan
bijdragendatmedewerkerskennishebbenopgedaanoverdenieuwewetgeving.OmdieredenwilTWB
zichin2021(opnieuw)richtenopvolledigborgenvandezedoelen.Aangezienervoordeambulante
sectornogsteedsdebenodigderandvoorwaardenenjuridischekadersontbrekenmbtdeWzdisdeze
ruimteerook.TWBkannamelijkdeWzdnietverderimplementerentotdathierovermeerduidelijkheid
bestaatendeverschillendeberoepsgroepenookaangevendeWzdvolledigtekunnengaan
implementerenindethuiszorg. 
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