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INLEIDING

Op 25 november 2021 hebben 10 samenwerkende VVT-instellingen* (verpleeg- verzorgingshuizen en 
thuiszorginstellingen) samen met Zilveren Kruis een plan gelanceerd voor een toekomstbestendige zorg 
voor kwetsbare doelgroepen en ouderen in de Gooi - & Vechtstreek en Almere. Met het wereldkundig 
maken van dit initiatief is een intensief traject succesvol afgesloten. Zoals in het persbericht geschetst 
wordt, staat de zorgsector voor grote uitdagingen bijvoorbeeld over de bemensing van de zorg. Met het 
kleinschalig woonzorgcentrum RaYan draagt LZorg bij aan het toegankelijk en betaalbaar houden van zorg 
in de toekomst. 

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is de 
kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg en 
bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de 
beste zorg. Zo beschrijft het kwaliteitskader dat het 
uitbrengen van een kwaliteitsplan behoort tot één van 
de voorschriften. 

In het leren en verbeteren staat verlenen van kwalitatief 
goede verpleeghuiszorg niet op zichzelf, maar het is 
een continue proces van de Deming kwaliteitscyclus 
van Plan Do Check Act (PDCA). In de 3e editie 
van het kwaliteitsplan voert LZorg een actualisatie 
door. De focus verschuift naar organisatiebrede 
kwaliteitsthema’s met een doorwerking naar de locaties 

van ons woonzorgcentrum. De hoofdonderwerpen 
van het kwaliteitskader vormen de basis van het leren 
en verbeteren waarbij het accent wordt gelegd op 
cliëntproblematiek, dilemma’s en verbeterpunten. 

Het staat buiten kijf dat de Covid-19 pandemie een 
grote impact heeft op bestuur, managers, medewerkers, 
vrijwilligers, cliënten en hun familie. Als bestuur gaat 
ons hart uit naar iedereen die getroffen is door de 
pandemie. Ondanks tegenslagen zijn wij trots op de 
organisatie en zullen wij blijvend aandacht besteden 
aan het verlenen van de persoonsgerichte zorg en het 
bieden van welzijn. 
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1. INHOUD VAN HET KWALITEITSPLAN

Het kwaliteitsplan is geschreven conform de standaard, zoals geformuleerd in het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg. LZorg past de richtlijnen uit dit kader toe op haar totale zorgaanbod, waaronder het 
volledig en modulair pakket thuis (VPT & MPT). 

Het kwaliteitsplan is voor het grootste deel tot stand 
gekomen door het directieteam, locatiemanagers, 
medewerkers en de cliënten. Ook de tussentijdse 
gesprekken met specialist ouderengeneeskunde, 
psycholoog en huisarts hebben bijgedragen aan het 
actualiseren van het plan. De kwaliteitsgelden bieden 
LZorg de mogelijkheid cultuursensitieve zorg nog 
beter te bestendigen. De slag naar organisatiebrede 
kwaliteitsthema’s en specifieke locatieplannen betekent 
een ontwikkeling richting maatwerk per team en 
specialisme. Een kwalitatief goed bemenst zorgteam 
en deskundigheidsbevordering is voorwaardelijk 
voor continuïteit van dienstverlening. Het regionale 
samenwerkingsverband geeft de mogelijkheid een extra 
investering te doen in de verpleegkundige profielen van 
de Regionale Zorg Academie (RAZ) en het verbreden 
van de (para)medische specialismen.

LZorg werkt op een gestructureerde manier aan het 
ontwikkelen van de kwaliteitszorg en volgt het landelijk 
model (zie figuur 1). 

Het kwaliteitsplan is ingedeeld aan de hand van 4 
organisatiebrede kwaliteitsthema’s waarin situaties, 
plannen en voornemens verwoord worden. Hoofdstuk 
2 gaat in op de 4 thema’s en in hoofdstuk 3 wordt de 
vertaalslag gemaakt naar locatieniveau. Tenslotte gaat 
hoofdstuk 4 in op de verbeterpunten en hoe LZorg het 
komende jaar de bijbehorende acties wil uitvoeren.

Ten opzichte van de vorige edities van het 
kwaliteitsplan heeft LZorg bewust gekozen de 
onderwerpen over zorgvisie, kernwaarden, doelgroep 
en personeelsbestand niet integraal op te nemen. Op 
de website, informatiefolders en in de bijlage van dit 
kwaliteitsplan wordt informatie over deze onderwerpen 
weergegeven. De genoemde andere informatiebronnen 
maken expliciet onderdeel uit van het kwaliteitsplan. 

 

Figuur 1: 
Integraal ontwikkelmodel kwaliteitszorg 
verpleeghuizen

 1 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/01/13/kwaliteitskader-verpleeghuiszorg
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2. KWALITEITSTHEMA’S

De persoonsgerichte zorg is een belangrijk grondslag in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De 
ontwikkelingen in de langdurige zorg richten zich op het toegankelijk en betaalbaar houden van deze 
zorg in de toekomst. In dat kader ziet LZorg vier overkoepelende thema’s voor het jaar 2022 die 
organisatiebreed van toepassing zijn op de drie locaties van het woonzorgcentrum RaYan. Per thema wordt 
de achtergrond omschreven en doelen geformuleerd. 

2.1 REGIONALE SAMENWERKING VOOR EEN 
TOEKOMSTBESTENDIGE VVT-ZORG
LZorg is een trotse deelnemer aan het regionale samenwerkingsverband met 9 andere VVT-instellingen in 
de regio Gooi- & Vechtstreek en Almere. Met het tekenen van het convenant voor een toekomstbestendige 
VVT-zorg wordt samen opgetrokken met Zilveren Kruis. De transformatie vraagt van kleinschalige 
zorgaanbieders een actieve houding in het zoeken naar oplossingen voor kwetsbare doelgroepen en 
ouderen. 

Wat gaan we doen?  
LZorg zet haar expertise op het gebied van 
cultuursensitieve zorg in voor de beweging naar 
ziekenhuis verplaatste zorg in het woonzorgcentrum 
RaYan.  

Hoe gaan we dat doen?
De locatie De Forel (Amersfoort) ontwikkelt zich verder 
in het bieden van complexere verpleeghuiszorg voor 
patiënten uit een ziekenhuissetting. Het versterken van 
de netwerkrelatie met de transferverpleegkundigen van 
het Meander Medisch Centrum moet leiden tot een 
concreet plaatsingsbeleid bij de VVT-instellingen uit het 
regionale samenwerkingsverband.     

Wat is het resultaat?
LZorg heeft haar zorgexpertise ingezet voor het leveren 
van ziekenhuis verplaatste zorg aan 5 cliënten.

2.2 WELZIJN IN DE VERPLEEGHUISZORG
Vanuit het landelijke programma Waardigheid en Trots is het concept van Kwaliteit@ speciaal ontwikkeld 
voor kleinschalige wooninitiatieven. Met de 10 klantbeloftes maakt LZorg een duidelijk keuze voor het 
welzijnscomponent in het bieden van cultuursensitieve zorg. 

Wat gaan we doen?
Met Kwaliteit@ gaat LZorg het welzijn van de cliënten 
nadrukkelijk doorvoeren in de gehele scope van de 
dienstverlening van het woonzorgcentrum RaYan. De 
locatie Huizen heeft een certificaat voor Kwaliteit@ 
uitgereikt gekregen.

Hoe gaan we dat doen?
Met de opgedane kennis in de locatie Huizen wordt 
een doorontwikkeling met het instrumentarium van 
Kwaliteit@ doorgevoerd zodat het welzijn een intrinsiek 
onderdeel wordt van de kwaliteitsbeleving van de 
bewoners. 

Wat is het resultaat?
Met de resultaten van de doorontwikkeling wordt 
Kwaliteits@ uitgerold naar de locatie Naarden en het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie 
herijkt. 
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2.3 NETWERKFUNCTIONALITEIT VAN BEHANDELING IN 
DE VERPLEEGHUISZORG
Op de locatie De Forel (Amersfoort) vraagt de complexe verpleeghuiszorg een multidisciplinaire inzet 
van verschillende specialisme. Het opzetten van een netwerk voor de behandelfunctie zorgt voor extra 
waarborgen in de medische behandeling van de bewoners.      

Wat gaan we doen? 
In het regionale samenwerkingsverband wordt 
verkend of specialisme voor verpleeghuiszorg met 
elkaar verbonden kan worden. Naast de specialist 
ouderengeneeskunde wordt gekeken of een GZ-
psycholoog en gedragswetenschapper verbonden 
kunnen worden aan een gezamenlijke behandeldienst. 

Hoe gaan we dat doen?
LZorg brengt de huidige situatie rond expertise en 
behandeling voor het woonzorgcentrum RaYan in kaart 
zodat een visie en ontwikkelrichting geformuleerd kan 
worden. De organisatie participeert in de uitwerking van 
scenario’s voor een gezamenlijke behandeldienst. 

Wat is het resultaat?
De verkenning in het samenwerkingsband moet 
uitmonden in een intentieverklaring voor het 
inrichten van een vorm van netwerkfunctionaliteit van 
behandeling. 

2.4. VERANDERENDE ZORGBEHOEFTE IN EEN 
VERSCHUIVENDE CLIËNTPOPULATIE

Het langer thuiswonen van kwetsbare doelgroepen en ouderen heeft tot gevolg dat zorgbehoeftes na 
opname in een (semi)intramurale setting veranderen. In toenemende mate ondergaat de cliëntpopulatie in 
woonzorgcentrum RaYan vormen van psychiatrische problemen. Deze problemen leiden tot onbegrepen 
gedrag en agressie momenten. In deze situaties moet de Wet Zorg en Dwang bewoners beschermen, maar 
tegelijkertijd moet de organisatie garant staan voor veiligheid van andere bewoners en personeel. Op het 
vlak van Domotica zet LZorg samen met de Gezondheidfabriek verdere stappen in het benutten van eHealth 
toepassingen in de zorgverlening. 

Wat gaat we doen?
Met het trainen en opleiden van 
zorgmedewerkers wordt extra inzet gepleegd op 
deskundigheidsbevordering in het werken met GGZ-
profielen. In samenwerking met de Gezondheidfabriek 
worden geëxperimenteerd met nieuwe eHealth 
toepassingen.         
 
Hoe gaan we dat doen?
Vanuit het regionale samenwerkingsverband worden 
kennissessies over onbegrepen gedrag georganiseerd 
en de protocollen rondom agressie extra onder de 
aandacht gebracht. Het aspect van veiligheid wordt in 
de teams per locatie besproken en onderling met elkaar 
in verbinding gebracht. Na ontwikkeling van nieuwe 
eHealth toepassing door de Gezondheidfabriek wordt 
bepaald welke locatie het meest geschikt is voor het 
verrichten van een experiment en het uitvoeren van een 
implementatiestudie. 

Wat is het resultaat?
Kwaliteit en veiligheid maken integraal onderdeel uit 
van het handelingsperspectief van de zorgmedewerker. 
Bewustwording onder medewerkers, vrijwilligers en 
betrokken familieleden van bewoners draagt bij aan het 
verminderen van het aantal agressie momenten. Bij een 
geslaagd experiment wordt bepaald of een eHealth 
toepassing uitgerold kan worden bij de andere locaties 
van het woonzorgcentrum RaYan.    
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3. LOCATIEPLAN

De vier kwaliteitsthema’s vormen organisatiebreed het kader voor het opstellen van een locatieplan. In 
het locatieplan wordt het kwaliteitskader verpleeghuiszorg benut voor het maken van een vertaalslag 
naar de specifieke situatie per locatie. Het locatieplan omvat een algemene schets, de cliëntproblematiek, 
dilemma’s, en leer- en verbeterpunten.    

3.1. RAYAN HUIZEN

RaYan Huizen is de hoofdlocatie van het woonzorgcentrum en gevestigd in het centraal gelegen Huizen 
aan de rand van een prachtig natuurgebied. Op de woonlocatie wordt zorg op maat geboden voor oudere 
mensen die vanwege lichamelijke en/of psychische beperkingen zijn aangewezen op ondersteuning. De 
locatie heeft drie woonunits met in zijn totaliteit 24 plekken. 

De integrale aanpak van cultuursensitieve zorg komt 
volledig tot uitdrukking waarbij veel aandacht is voor 
het welzijnsconcept. Op de groepen is een informele 
sfeer wat zich onder meer uit door het blijven eten van 
de familie tijdens de maaltijden. De bewoners hebben 
bijvoorbeeld corvee en kookdagen. De bewoners doen 
samen met de welzijnsmedewerkers structureel een 
boodschapje en een wandeling. Elke dag van de week 
worden naast de verantwoordelijke diensten ook altijd 
een welzijnsmedewerker ingepland. Er is maandelijks 
een bewonersoverleg waarin bewoners zelf graag 
vertellen wat voor activiteiten ze prettig vinden. Ook 
zijn er vaste activiteiten gepland zoals bloemschikken, 
dagjes uit, spelletjesavonden beautydagen en 
filmavonden. 

Dilemma 
Ondanks de organisatorische inrichting van de 
dagbesteding wordt een behoefte waargenomen 
voor een meer methodologisch benadering van 
welzijn. De doorontwikkeling van de 10 klantbeloftes 
in de dagelijks praktijk vraagt van alle betrokken 
medewerkers niet alleen een pragmatische werkwijze, 
maar vooral een intrinsieke houding van kennis 
vergaren, leerervaringen opdoen en verbeteringen 
voorstellen. Bij personeelswisselingen in het zorgteam 
moet aangesloten worden op het continue proces van 
leren en verbeteren. Met het tweede kwaliteitsthema in 
ogenschouw genomen wordt Kwaliteit@ benut voor de 
doorontwikkeling. 

Aanpak 
Door het herhalen van de introductietraining 
van Kwaliteit@ wordt het kennisniveau van 
alle medewerkers op peil gebracht. De 
kwaliteitsmedewerker fungeert als de kennisdrager 
van het instrumentarium. In samenspraak met de 
dagbestedingsmedewerker en woonondersteuner 
wordt de taken en verantwoordelijkeden behorend 
bij Kwaliteit@ gekoppeld aan het wekelijkse aanbod 
van dagbesteding (met uitzondering van de 
zondagmiddag). Na afloop heeft iedereen op de 
werkvloer het concept van Kwaliteit@ omarmt en doet 
mee aan het bevorderen van de kwaliteitsbeleving van 
het welzijn van de bewoners.     
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3.2 RAYAN DE SCHOUT

De Schout (locatie Naarden) biedt ruimte aan 12 cliënten in de vorm van vier naast elkaar gelegen en 
aaneengeschakelde eengezinswoningen. De focus van dienstverlening is gericht op begeleid wonen 
voor cliënten met psychosociale problematiek (inclusief ggz profielen). Elke bewoner heeft een eigen 
zorgcoördinator die als contactpersoon voor de familie fungeert. 

De zorgcoördinator maakt het woon(leef)plan waarin 
samenhang tussen wonen, (verpleeghuis)zorg en welzijn 
tot uitdrukking komt. Vanwege het ggz profiel van 
enkele bewoners komt het regelmatig voor dat agressie 
momenten ontstaan. Agressie richting medebewoners 
of personeel heeft een negatief gevolg op de informele 
sfeer in de groepen en leidt soms tot onduidelijkheid 
over de wijze waarop de agressor benaderd moet 
worden.     

Dilemma
Hoe om te gaan met agressie momenten is een 
dilemma op de locatie. De verschillende ggz 
ziektebeelden (persoonlijkheidsstoornissen als 
borderline en schizofrenie) worden in teamverband 
besproken en krijgen aandacht in de jaarlijks 
terugkerende trainingen voor bedrijfshulpverlening 
(BHV) en medicatie. Echter het aanreiken van kennis 
is niet de enige factor van belang, want medewerkers 
moeten ook de vaardigheden hebben te kunnen 
handelen bij agressie momenten van bewoners. De 
oplossingsrichting voor dit dilemma ligt op het snijvlak 
van het derde en vierde kwaliteitsthema. Vanuit de 
netwerkfunctionaliteit zijn medisch specialisten in te 
zetten en de Regionale ZorgAcademie voorziet in de 
deskundigheidsbevordering van de zorgmedewerkers. 
 

Aanpak 
Het verbreden van de kennisbasis van het personeel 
door het volgen van scholing leidt ertoe dat de 
signaleringsfunctie bij een veranderende psychische 
gesteldheid van bewoners versterkt wordt. Daarnaast 
wordt de GZ psycholoog ingezet voor het maken van 
een benaderingsplan. Indien nodig wordt de bewoner 
doorverwezen naar het OVLG voor diagnostiek in 
de eigen taal. Bij het maken van het woon(leef)plan 
wordt extra gekeken naar preventiemogelijkheden 
in de groepen waardoor de triggers voor agressie 
zoveel mogelijk ontweken kunnen worden. 
Deskundigheidsbevordering en multidisciplinaire 
inzet moeten zorgdragen voor een werkomgeving van 
medewerkers die bekwaam zijn te handelen en weten 
hoe om te gaan met de specifieke doelgroep van 
bewoners met psychische problematiek.     



9

3.3 RAYAN DE FOREL

De Forel (locatie Amersfoort) biedt verblijfszorg voor 24 cliënten met behoefte aan complexere 
zorgverlening. Het gaat hier om cliënten vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), verlening van complexe zorg 
en de zorg voor terminale cliënten. 

Deze locatie biedt vooral veel ouderenzorg en wekelijks 
vindt een artsenvisite plaats door onze specialist 
ouderengeneeskunde (SOG) in samenwerking met 
de huisarts. Er zijn vaste verantwoordelijke diensten 
en staan welzijnsmedewerkers op de groep. Deze 
2 medewerkers worden ook ondersteund door een 
helpende plus. In de middaguren van 12 tot 17 is er een 
activiteitenbegeleider. De locatie heeft een vaste kok en 
een schoonmaakdienst. Binnen het woonzorgcentrum 
RaYan is de locatie de Forel de voorloper op het gebied 
van Domotica en eHealth toepassingen. 

Met het geriatrisch team in de regio is de locatie 
voornemens samen te werken zodat gebruik gemaakt 
kan worden van een GZ-psycholoog en andere 
disciplines die nodig zijn om multidisciplinaire team 
versterken. Zodat alle zorg geboden kan worden 
wat de bewoners nodig hebben. De medewerkers 
worden jaarlijks getraind op persoonsgerichte zorg, 
medicatieveiligheid, klinische redeneren, reanimatie, 
BHV, infectiepreventie, bejegening, omgaan met 
agressie in de zorg en verpleegtechnische handelingen 
om te zorgen dat de medewerkers bekwaam blijven in 
de handelingen die ze mogen uitvoeren. 

Dilemma
Het dilemma op de locatie is dat door taalbarrière geen 
diagnose is gesteld bij cliënten die zich aanmelden voor 
verblijf op de locatie. Bij het opstellen van woon(leef)
plannen voor deze cliëntengroep wordt geworsteld 
met niet gediagnosticeerde psychische problemen. 
Dit vraagt enorm veel van alle betrokken medewerkers 
omdat niet duidelijk is welke specifieke zorg een 
bewoner nodig heeft als het gaat om psyche/cognitie. 
Het gevolg kan zijn dat de aanmeldprocedure soms 
langer duurt dan wenselijk is. Het dilemma heeft een 
relatie met het eerste en vierde kwaliteitsthema. Als 
onderdeel van de warme overdracht in de zorgketen 
is het van belang dat een goede diagnose heeft 
plaatsgevonden. Daarnaast zijn allerlei (technologische) 
initiatieven in ontwikkeling die een betere 
gegevensuitwisseling in de keten moeten faciliteren.    

Aanpak
De aanmeldprocedure bij de zorginstelling is één 
van de vele schakels in de gehele zorgketen. In 
die keten is overdracht van (relevante) persoonlijke 
informatie over de cliënt zeer belangrijk. Niet 
alleen medische informatie, maar ook diagnostiek, 
medicatie en cliëntproblematiek zijn essentieel 
voor een goede plaatsing in de woonlocatie. Met 
behulp van de Gezondheidfabriek wordt bekeken of 
een eHealth toepassing benut kan worden voor de 
gegevensuitwisseling. Daarnaast wordt het dilemma 
bespreekbaar gemaakt tijdens de gesprekken met de 
netwerkrelaties over de ziekenhuis verplaatste zorg.       
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4. VERBETERPARAGRAAF

In de vorige hoofdstukken zijn per kwaliteitsthema de verbeterpunten voor LZorg benoemd. In dit 
hoofdstuk worden de verbeterpunten geconcretiseerd naar de bijbehorende acties. De verbeterpunten 
omvatten zowel het geheel van de organisatie als de individuele locatieplannen van het woonzorgcentrum 
RaYan. 

De uitvoering van de verbeterparagraaf wordt 
bekostigd met de benutting van de beschikbaar 
gestelde kwaliteitsgelden. Hoewel het kwaliteitsbudget 
geïncorporeerd wordt in het integraal tarief 2022 zijn de 
grootste kostenposten als volgt: 
1.  Door een groei van het personeelsbestand worden 

de extra personeelskosten uit de kwaliteitsgelden 
gedekt;  

2.  De uitvoering van het verbeterplan vraagt een 
investering van LZorg. 

De wijziging van financieringssystematiek laat onverlet 
dat LZorg transparant wil zijn over de besteding van de 
extra middelen voor een verbetering van de kwaliteit. In 
het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de 
besteding van de middelen.  
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4.1. VERBETERPLAN

Tabel 1 toont per kwaliteitsthema de stappen die de komende tijd gezet moeten worden om de 
verbeteringen door te voeren.

VERBETERPUNTEN HOE 
REGIONALE SAMENWERKING VOOR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE VVT-ZORG

In samenwerking met de directie treedt de 
locatiemanager in contact met het MMC voor het 
maken van afspraken over de netwerkrelatie.  
Met ondersteuning van het regionale samenwer-
kingsverband wordt een protocol opgesteld voor 
het in zorg nemen van cliënten. Vooruitlopend op 
het protocol wordt op de locatie geïnventariseerd 
of de noodzakelijke voorwaarden ingevuld zijn. 
Samen met de Gezondheidfabriek worden nieuwe 
eHealth toepassingen onderzocht en waar mogelijk 
over de drie locaties uitgerold. 

Met de tools van Kwaliteit@ wordt een plan 
voor een proeftuin opgesteld, een projectleider 
aangesteld en na akkoord van de directie 
voorgelegd voor een collegiale toetsing door een 
andere zorginstelling. 
Na afronding van de proeftuin wordt de 
resultaten gerapporteerd aan de directie en de 
proeftuin geëvalueerd. Bij een succes wordt een 
implementatieplan opgesteld.   

Besluitvorming in het regionale 
samenwerkingsverband moet leiden tot de 
uitvoering van een goedgekeurd plan van aanpak 
door een programmaleider behandelfunctie 
kleinschalige zorgorganisaties.
Binnen de gestelde projectkaders wordt het interne 
gesprek binnen LZorg gevoerd en de benodigde 
informatie aangeleverd aan de programmaleider.

LZorg vraagt de Regionale Zorg Academie 
het voortouw te nemen in het organiseren van 
kennissessies in een leercirkel waarbij medewerkers 
vanuit de aangesloten organisaties met elkaar 
spreken en leren over onbegrepen gedrag.   
De locatiemanagers bespreken met hun zorgteams 
het onderwerp  veiligheid en zorgen voor een 
onderlinge kennisdeling tussen de locaties. 

NETWERKFUNCTIONALITEIT VAN BEHANDELING IN VERPLEEGHUISZORG

Versterken van netwerkrelatie met 
transferverpleegkundigen van het Meander 
Medisch Centrum (MMC).
In zorg nemen van cliënten in het 
woonzorgcentrum vanuit ziekenhuis verplaatste 
zorg.  

Implementatiestudie uitvoeren op basis van 
experimenten met eHealth toepassingen.

WELZIJN IN DE VERPLEEGHUISZORG
Een proeftuin draaien met het instrumentarium 
van Kwalteit@ gericht op het welzijn van de 
bewoners. 

Evalueren van de proeftuin en (bij een succes) 
treffen van voorbereidingen voor een uitrol op 
andere locaties.

Vaststellen van de kaders voor een plan van 
aanpak (PvA) voor het opzetten van een 
gezamenlijke behandeldienst.

In kaart brengen en inventariseren van de visie, 
ontwikkelrichting en wensen van (para)medische 
specialisme.

In regionaal verband organiseren van 
kennissessies over onbegrepen gedrag.

Op locatieniveau bespreken van het onderwerp 
veiligheid in een thematisch teamoverleg

VERANDERENDE ZORGBEHOEFTE IN EEN VERSCHUIVENDE CLIËNTPOPULATIE

Tabel 1: Verbeterpunten en te ondernemen acties


