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Voorwoord 
 

 

Overstag! De titel die we de kaderbrief 2021 meegaven. Nu, terugkijkend op 2021, hebben we 

enorme stappen gezet. En zijn er ook nog stappen te zetten. Dat is de reis die we met elkaar zijn 

ingegaan en de koers waarop we varen.  

 

Voor 2021 zijn er enkele woorden die omhoog schieten. Corona, Verandering en Teamwork.  

 

Allereerst natuurlijk corona: de impact op zowel cliënten, naasten, medewerkers als de organisatie 

was groot. De slijtageslag, de overbelasting van de zorg in de hele keten, het voortdurend vullen van 

gaten in dienstroosters, mensen om je heen ziek zien worden. Het viel en valt niet mee.  

Ook hebben we de kern van de zorg, gelukkig die andere kant van de medaille, juist in deze tijd  

mogen ervaren: samen de handen uit de mouwen, schouder aan schouder de zorg zo goed mogelijk 

blijven leveren. Behandeling en Zorg & Welzijn goed afgestemd, de bereidheid van collega’s uit 

ondersteunende functies om in de zorg mee te draaien. Die veerkracht is zo kenmerkend aan de 

zorg, toch dat stapje extra doen als we met elkaar in de storm zitten, het gaat immers over jouw 

cliënten en jouw collega’s. Dat maakt ons zo trots op iedereen binnen Zorggroep Apeldoorn e.o. 

 

Verandering is het tweede woord dat hoort bij 2021. Verandering als nieuwe constante. Verandering 

in de hele breedte van de organisatie. Teammanagers Zorg & Welzijn namen het stuur over van de 

afdelingscooördinatoren. Adviseurs en Business Partners deden hun intrede, vakgroepcoördinatoren 

krijgen een duidelijkere rol binnen de behandeldienst. Evv-ers kregen een stevigere rol in de 

zorgcoördinatie. De wijkverpleging brachten we onder bij collega-organisaties die hier veel beter op 

in kunnen spelen, de centrale voedingsdienst vormden we om naar persoonsgerichte dienstverlening 

rondom eten en drinken op de afdelingen. We openden het prachtige dagactiviteitencentrum aan de 

Prins Willem Alexanderlaan, waar we domeinoverstijgend met elkaar samenwerken. Binnen 

Randerode wisselden afdelingen van plek. Zo kan beter passende huisvesting geboden worden op 

fris opgeknapte afdelingen aan onze verschillende groepen cliënten, met name cliënten die lang bij 

ons verblijven. En ook was er die grote verhuizing van De Vier Dorpen naar de tijdelijke locatie 

Droomparken. Verandering als nieuwe constante dus, in 2021. 

 

Dit alles leidt ook tot het derde woord: teamwork. Ongelooflijk mooi om te zien dat ‘samen lukt het 

ons’ zo’n vlucht krijgt binnen ZGA e.o. Dwars door de organisatie heen. Dat iedereen zijn steentje 

daarin bijdraagt. Dat gaat soms vanzelf, en op andere momenten helpen structuren ons om elkaar 

makkelijker te vinden en samen werken, samen doen in de praktijk te brengen. Daar gaan we ook de 

komende jaren mee door, omdat we uiteindelijk samen verder komen.  

 

En dan is het fijn als de Inspectie Jeugd en Gezondheidszorg in haar opvolgingsbezoek eind 2021 aan 

Randerode constateert dat Zorggroep Apeldoorn e.o. grote stappen heeft gemaakt in de kwaliteit 

van zorg. Dat zij ook zien dat er echt persoonsgerichte aandacht is en cliënten kunnen blijven wie zij 

zijn. Want dat is waar we voor staan. Nu en in de toekomst. 

 

Dit bestuursverslag over 2021 is ook het kwaliteitsverslag 2021: we hebben het dit jaar voor het eerst 

geïntegreerd, om geen zaken dubbel te hoeven doen. We wensen een ieder veel leesplezier. 

 

Anneke Bouwmeester en Margje Mahler 

Raad van Bestuur  
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Hoofdstuk 1  Profiel van de organisatie 
 

 

1.1 Ons werk en werkgebied 

 

Zorggroep Apeldoorn e.o. biedt gespecialiseerde zorg, behandeling en ondersteuning aan ouderen 

en aan jonge mensen met niet aangeboren hersenletsel en dementie. ZGA e.o. is gespecialiseerd in 

de zorg bij dementie, somatiek en herstel/revalidatiezorg. Dit betreft complex-intensieve 

multidisciplinaire verpleging (inclusief behandeling), verzorging en revalidatie met en zonder verblijf. 

We leveren de volgende zorg: 

 

• Somatiek (SOM): chronische verpleeghuiszorg, beademingszorg, palliatieve zorg, 

eerstelijnsverblijf hoog en laagcomplex, dagactiviteiten, jongeren met Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH), jonge mensen met beademingsondersteuning en -zorg, wijkverpleging 

tot 1 september 2021; 

• Dementie: chronische verpleeghuiszorg, crisiszorg, eerstelijnsverblijf, dagactiviteiten, jonge 

mensen met dementie. 

• Geriatrische revalidatie- en herstelzorg (GRZ); 

De  16 locaties van Zorggroep Apeldoorn e.o. bevinden zich in Apeldoorn en in de gemeenten Voorst 

en Brummen. 

 

1.2  Missie en visie 
 

Bij Zorggroep Apeldoorn en omstreken kunt u blijven wie u bent  

 

Zorggroep Apeldoorn en omstreken staat dicht bij u. Ik blijf wie ik ben is de basis van ons handelen. 

Voor ons is uw leven zoals u wenst te leven het startpunt. Dat kan van alles betekenen: een fijne 

leefomgeving, in contact zijn met uw naasten, zingeving, zelf keuzes maken in dagritme, activiteiten 

en eten en drinken. Om geheel uzelf te kunnen zijn.   

 

Ik blijf wie ik ben geldt ook voor jou als medewerker en vrijwilliger. Je doet uitdagend en zinvol werk 

dat past bij jou en jouw persoonlijke groei. Met lef werken we aan duurzame vernieuwingen. 

Zorggroep Apeldoorn e.o. is de maatschappelijk partner die in samenwerking en met inzet van 

expertise een sleutelrol in de regio vervult. 

 

Kernwaarden 

Onze kernwaarden in ons dagelijks werk zijn: met Hart & Ziel (van betekenis zijn), Duurzaam (Samen 

maken we een betere morgen) en met Lef (verleg de grens), vanuit onze expertise en onze 

prominente rol in de regio. Dat kan omdat Zorggroep Apeldoorn e.o. niet alleen veel kennis in huis 

heeft, maar ook veel mensen die met hart en ziel voor onze cliënten werken.  

 

1.3  Personeel en vrijwilligers 

 
Op 31 december 2021 heeft ZGA e.o. 1561 medewerkers in dienst (910 fte).  Daarvan werken 1223 

medewerkers in de zorg (725 fte). Daarnaast hebben we 68 stagiaires en 698 vrijwilligers. 

 



Kwaliteitsverslag 2021 |  Pagina 6 van 23 

In de langdurige zorg (Wlz) werken 886 medewerkers (502 fte). Onderstaand is excl. de medewerkers 

Eerstelijns Verblijf en Geriatrische Revalidatiezorg1.   

 

Personeelssamenstelling Wlz fte 

Niveau 1 56,1 

Niveau 2 69,7 

Niveau 3 157,0 

Niveau 4 75,6 

Overig zorgpersoneel 19,3 

Leerlingen 31,9 

Behandelaren 53,7 

Totaal  502,4 

 

 1.4  Onze cliënten 
 

Op 31 december 2021 waren 757 bedden beschikbaar, waarvan 634 Wlz-zorg, 82 GRZ, 41 ELV en 3 

plaatsen WMO. We hebben meer cliënten in zorg, omdat hier ook de cliënten dagbesteding bij zitten 

(WMO).  

 

Aantal cliënten 2021 

Aantal cliënten in zorg op 1 januari 1.395 

Aantal nieuwe cliënten 1.488 

Aantal cliënten in zorg 2.883 

Aantal uitgeschreven cliënten 1.658 

Aantal cliënten in zorg op 31 december 1.225 

 

Aantal cliënten WLZ Zorg 31-12-2021 

Aantal cliënten op basis van ZZP profiel 560 

Aantal cliënten met Volledig Pakket Thuis 1 

Aantal cliënten met Modulair Pakket Thuis 42 

Aantal cliënten dat zorg inkoopt op basis van PGB 4 

Aantal cliënten extramurale behandeling 0 

 

Aantal cliënten ZVW Zorg 31-12-2021 

Aantal cliënten Wijkverpleging 0 

Aantal cliënten Eerstelijnsverblijf 29 

Aantal cliënten Geriatrische Revalidatiezorg 73 

                                                           
1  Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vraagt om de uitsplitsing Wet Langdurige Zorg 
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1.5 Bestuur en medezeggenschap 
 

Raad van Bestuur  

Mevrouw Anneke Bouwmeester 

Nevenfuntie: lid Raad van Commissarissen van Vivare 

Raad van Toezicht 

 
Mevrouw R. Roesink-Christiaens Voorzitter tot 1 augustus 2021 

De heer J.M.J. Collette Voorzitter vanaf 1 augustus 2021 

De heer G.J. Uljee Aandachtsgebied vastgoed, vicevoorzitter RvT, lid auditcommissie 

Mevrouw E.B. Joustra Op voordracht van CCR benoemd; lid commissie Kwaliteit en Veiligheid 

De heer L.T. van Bloois Aandachtsgebied financiën, voorzitter Auditcommissie 

Mevrouw J.C.M. Tadema-Koomen Aandachtsgebied Zorg, voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid 

 

Ondernemingsraad  

 

Tot 1 juni 2021 

Jannette Driessen, voorzitter Geert Oosenbrug, secretaris Siska Moerdijk, vicevoorzitter Dieneke Boek 

Marian Brummel Petra Griffioen Joke Hofman Carla Katje 

Wouter v.d. Kleij Ronneke Kuiper Wendy Leenheer Frank v.d. Mei 

Patrick Paalman Hilda Sijtsma Sander Stegeman Elly Doggen, Ambtelijk Secretaris 

 

Vanaf 1 juni 2021  

Wendy Leenheer, voorzitter Jacintha Kneefel, vicevoorzitter  Elly Doggen, Ambtelijk Secretaris Marian Adriana  

Marian Brummel  Wilco Broekkamp  Dieneke Boek  Jannette Driessen 

Marian van Ginkel Petra Griffioen Joke Hofman Ronneke Kuiper 

Natasja Lucas Coosje Meerveld Patrick Paalman Wouter van Wijhe 

 

37; 7%

264; 51%
132; 25%

48; 

9%

22; 4%
18; 4% 1; 0%

Aantal cliënten per ZZP (n;%)

ZZP4 | 2.671.765 | 88

ZZP5 | 26.119.494 | 85

ZZP6 | 13.052.557 | 84

ZZP7 | 5.455.025 | 71

ZZP8 | 2.780.596 | 51

ZZP9b | 2.459.344 | 80

ZZP10 |   382.901 | 76
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Samenstelling Centrale Cliëntenraad 

 
José Broers, onafhankelijk voorzitter  

t/m 31 mei 2021 

Willem Richter, onafhankelijk 

voorzitter vanaf 1 juli 2021 

Jan Kobessen, vice-voorzitter  Anke Hendrikse tot 26 

augustus 2021 

George van Helsdingen Jan ten Hove To van Swol  

 

Samenstelling Lokale Cliëntenraad Randerode 

 
George van Helsdingen, voorzitter To van Swol, vice-voorzitter Hans van Oers Addy Meulmeester 

Anja van Helsdingen Wim de la Rambelle Joke Tromp Harry Bosch 

 

Samenstelling Lokale Cliëntenraad Casa Bonita 

 
Jan Kobessen voorzitter  Henk Kuenen Jan Wouter van der 

Straaten 

Sandra Buitenhuis  

(tot 01-08-2021) 

Annet Mennes (tot 01-11-2021) Liesbeth Bosch (tot 01-11-2021)   

 

Samenstelling Lokale Cliëntenraad Het Zonnehuis 
Jan ten Hove, voorzitter a.i. Inge Schouwstra John Korten 

Anke Hendrikse (tot 01-10-2021) Sine van Toor Arie Ekelemans 

Margriet Simmerling Annie Blom  

 

1.6  Organisatiestructuur 
 

Onderstaand het organogram in 2021. In 2022 wordt afdeling Beleid, Kwaliteit en Innovatie 

omgevormd tot het bestuursbureau onder leiding van de bestuurssecretaris.   
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1.7 Locaties 

 
Zorggroep Apeldoorn e.o. biedt zorg en behandeling op verschillende locaties. In onderstaande tabel 

staat een overzicht van de zorg die we leveren op locaties waar mensen bij ons verblijven, op 

sommige locaties werken we geïntegreerd samen met Riwis en Klein Geluk in de zorg voor cliënten. 

 
Verblijfslocatie Soort zorg 

Casa Bonita Somatische zorg en dementiezorg 

De Spreng Palliatieve zorg 

De Viermaster Zorg voor mensen in de leeftijd tot 55 jaar die niet meer zelfstandig 

kunnen wonen, vaak door een niet-aangeboren hersenletsel 

De Vier Dorpen (vanaf 1/10/2021 tijdelijk: 

Europarcs/Droomparken) 

Somatische zorg 

De Windkanter Dementie zorg 

Het Zonnehuis Somatische zorg en dementiezorg 

Locatie De Hofstede (voorheen locatie 

Twello) 

Dementiezorg 

Prins Willem Alexanderlaan Dagactiviteiten 

Randerode Somatische zorg en dementiezorg, eerstelijnsverblijf 
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Sprenkelaarshof: Heerenhof & Pachterserf Somatische en dementiezorg 

Tolzicht: Verpleegunits De Deuderick & 

Assenrade 

Somatische en dementiezorg 

Verpleegunit Avondzon Dementiezorg 

Beekwal: Verpleegunits Weber 1 en 2 Dementiezorg 

Winkeweijert Geriatrische revalidatiezorg, herstelgerichte zorg 

Woonhaven Dementiezorg 

 

Ook bieden we zorg en behandeling thuis en kunnen mensen bij Zorggroep Apeldoorn e.o. op 

verschillende plekken terecht voor dagactiviteiten en dagbehandeling. Eind oktober hebben wij onze 

nieuwe locatie voor dagactiviteiten betrokken op de Prins Willem Alexanderlaan 1419 in Apeldoorn, 

waar dagactiviteiten voor verschillende doelgroepen, Dementalent en het Afasiecentrum Apeldoorn 

ßèta zijn ondergebracht.  
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Hoofdstuk 2: Onze koers en ontwikkelingen in 2021 
 

 

2.1 Onze stip op de horizon 
 

Zorggroep Apeldoorn e.o. is in transitie. We hebben een duidelijke koers, ambitie en doel voor ogen 

de komende jaren, waarbij uitgangspunt is dat cliënten bij ons kunnen blijven wie ze zijn.  

In de tweede helft van 2020 hebben we onze koers, ambities en doelstellingen verwoord in onze 

‘Stip op de horizon’. Onze ambitie is dat ZGA e.o. zich ontwikkelt tot een professionele organisatie 

met excellente dienstverlening voor en met haar cliënten. Onze cliënt staat duidelijk gecentreerd in 

het midden. In 2021 hebben we deze beweging op verschillende manieren ingezet.   

.  
Afbeelding: Stip op de horizon van Zorggroep Apeldoorn e.o. 
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2.2 Organisatieontwikkeling 
 

In 2019 en 2020 is duidelijk geworden dat Zorggroep Apeldoorn e.o. voor een grote financiële én 

organisatorische opgave stond om rendabel haar zorg te kunnen blijven verlenen. De geformuleerde 

ambitie in De stip op de horizon hielp ons om met een scherpe focus een aantal ombuigingen in te 

zetten, die in 2021 zijn beslag hebben gekregen.  

 

Betere balans tussen de primaire functies en de ondersteunende functies 

Zo hebben wij in twee fasen uitvoering gegeven aan de ombuiging binnen de ondersteunende 

functies waarbij professionaliseren, slimmer en anders organiseren, een betere samenwerking en 

een betere balans in kosten tussen de ondersteunende functies en zorg/behandeling centraal 

stonden. Dit betekende een andere inzet van schoonmaak en services, een herinrichting van de 

ondersteunende afdelingen (beleid, HR, Services en Bedrijfsvoering, Planning & Control en medisch 

secretariaat), het verzelfstandigen van de kappersdiensten en een decentralisatie naar 

zorgafdelingen van de activiteiten van de voedingsdienst. Zo kan er op afdelingen meer op maat eten 

en drinken bereid worden voor en samen met onze bewoners. 

Onze adviseurs en businesspartners van de ondersteunende afdelingen en de vakgroepcoördina-

toren van de behandeldienst bieden we een ondersteuningsprogramma om hun nieuwe rol te 

verdiepen en te ontwikkelen. 

 

Teammanagers en Evv-ers beter in positie 

Ook hebben we doorgevoerd dat we met maximaal drie managementlagen en langs drie 

expertiselijnen werken: dementie, somatiek en herstelzorg. We hebben eind 2020 afscheid genomen 

van afdelingscoördinatoren en de rol van integraal teammanager geïntroduceerd. Teammanagers 

kunnen nu dichterbij de cliënt en de afdelingen de benodigde beslissingen nemen en in de volle 

breedte de juiste randvoorwaarden creëren voor persoonsgerichte zorg. De 

(beleids)ondersteunende afdelingen ondersteunen daarbij. De teammanagers ontwikkelen zich in 

hun nieuwe integrale rol door het volgen van een intern leiderschapsprogramma.  

Ook de rol van EVV-er hebben we verder uitgewerkt. Op de dag van de EVV-er in oktober 2022 

hebben we een start gemaakt met de organisatie van inspiratiedagen voor onze medewerkers, waar 

onderlinge uitwisseling en inspiratie centraal staan. Dat zetten we voort in 2022 en verbreden we 

naar andere professionals. 

 

Samen werken, samen doen  

Om concreet invulling te geven aan ‘ik blijf wie ik ben’ waarin eigen regie, eigen verantwoordelijkheid 

en eigenaarschap voor cliënten en medewerkers centraal staan hebben we in 2021 diverse, 

multidisciplinaire ‘Zonnehuisgesprekken’ gevoerd met onze collega’s van Zorg & Welzijn en 

Behandeling. Deze gesprekken inspireerden tot een nieuw multidisciplinair teamconcept: de 

samenwerkingsbloem. Het laat zien op welke wijze professionals samen de zorg vormgeven vanuit de 

behoefte van onze cliënt. We doen dit op maat binnen de drie expertiselijnen. Hierbij worden de 

professionals ondersteund door leidinggevenden, MT en staf/ondersteuning. Dat wordt zichtbaar in 

de praktijk doordat: 
• We persoonsgericht en methodisch werken, vanuit de visie ‘ik blijf wie 

ik ben’, met eigen regie van onze cliënten en de kernwaarden lef, hart 

& ziel en duurzaam 

• We als Zorg, Welzijn en Behandeling multidisciplinair samenwerken en 

elkaar versterken  

• Onze medewerkers eigenaarschap, eigen regie en eigen 

verantwoordelijkheid nemen, daarin geven we hen heldere kaders en 

regelruimte 

• We werken vanuit waardering en vertrouwen 

• Onze ondersteuningsstructuur daarin faciliteert  
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Het teamconcept is uitgewerkt in functiefamilies. Ook hebben we een multidisciplinaire basis-

overlegstructuur en samenwerkingsprincipes vastgesteld. De contouren van het teamconcept waren 

klaar in 2021, in 2022 ligt prioriteit op implementatie en de transitie om als organisatie en 

medewerker ‘van A naar B’ te komen. 

 

Stopzetten wijkverpleging 

In augustus 2021 hebben wij ons aanbod wijkverpleging en casemanagement dementie stopgezet. 

ZGA e.o. is in dit specialisme in de regio een kleine speler. Door de geringe omvang was het moeilijk 

om te investeren in kwaliteit. Er zijn andere specialisten in de regio en daarom heeft ZGA, mede naar 

aanleiding van geleerde lessen over samenwerking in de corona crisis, besloten om onze cliënten en 

onze medewerkers wijkverpleging aan een regionale zorgpartner van eigen keuze over te dragen, 

zoveel mogelijk volgens het uitgangspunt medewerker volgt cliënt. Dat is goed afgerond. 

 

Evaluatie bestuurlijke opgave en besturingsmodel 

Op verzoek van de bestuurder heeft de Raad van Toezicht een onafhankelijk onderzoek laten 

uitvoeren naar de bestuurlijke opgave en de topstructuur, zoals deze in 2019 is vastgesteld. 

Conclusie uit het onderzoek is dat het gezien de omvang van de bestuurlijke opgave, zowel intern als 

de groeiende rol in de regionale keten, uitbreiding van het bestuur met een tweede lid Raad van 

Bestuur gerechtvaardigd is. Na raadpleging van de medezeggenschap heeft de Raad van Toezicht dit 

besluit genomen. De wervingsprocedure is eind 2021 gestart. Daarnaast is besloten om de afdeling 

Beleid, Kwaliteit en Innovatie (BKI) om te vormen tot een bestuursbureau die onder leiding komt te 

staan van een nieuw in te vullen functie bestuurssecretaris, waarmee de functie manager BKI vervalt.  

 

2.3 Persoonsgerichte zorg 
 

Eind 2020 heeft de IGJ het verscherpt toezicht dat begin 2020 was ingesteld opgeheven. De IGJ had 

voldoende vertrouwen in onze aanpak om de kwaliteit van zorg te verbeteren en zag daar de eerste 

resultaten van. In ons kwaliteitsborgingsprogramma gaat veel aandacht uit naar het verder 

ontwikkelen van persoonsgerichte zorg, onder andere door de hierboven genoemde 

multidisciplinaire en methodische samenwerking. Op vijf deelthema’s zijn werkgroepen aan de slag 

gegaan: nl. levensgeschiedenis, eigen leefritme, zinvolle daginvulling, persoonlijke inrichting & 

meubilair en cliënt in regie. De activiteitenbegeleiding (welzijn) is samengevoegd met zorg, zodat we 

vanuit één team zorg én welzijn kunnen bieden. Inzet is om volop aandacht te besteden aan de 

individuele wensen van onze cliënten, hen ook goed te leren kennen en samen hun wensen vorm te 

geven. Autonomie en eigen regie zijn leidend. Dit geldt ook voor de dienstverlening rond eten en 

drinken: deze is in 2021 onderdeel geworden van de persoonsgerichte zorg. Vanuit Waardigheid en 

Trots is een ondersteuningsprogramma voor de teams ingezet. Eind 2021 heeft de IGJ een herbezoek 

gebracht, een jaar na afsluiting van het verscherpt toezicht. Ook hierin concludeerde de IGJ dat de 

verbetering heeft doorgezet. De IGJ heeft mooie voorbeelden van persoonsgerichte zorg in de 

praktijk waargenomen. De IGJ ziet dat binnen ZGA e.o. het leren en ontwikkelen voldoende geborgd 

is en heeft vertrouwen in de toekomst.  

 

2.4  Vrijwilligersbeleid 

 
Inzet van vrijwilligers in de persoonsgerichte zorg is vanzelfsprekend van enorme toegevoegde 

waarde. De Covid19 pandemie heeft echter grote invloed gehad op de mogelijkheden. Dit heeft 

geleid tot een andere inzet en creatieve invulling van het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers hebben 

bijvoorbeeld een digitale bijdrage geleverd, door digitaal gesprekken met cliënten te voeren, digitaal 

boeken voor te lezen en optredens op afstand uit te voeren, bijvoorbeeld in de tuin. Ook de 

gastheer/gastvrouwfunctie bij de ingang van locaties zijn opgevuld met vrijwilligers.  
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De koers ‘ik blijf wie ik ben’ heeft nog een andere ontwikkeling in gang gezet. Zorg en welzijn worden 

dichterbij en (nog) meer en nadrukkelijker rondom de wensen en behoeften van de individuele cliënt 

georganiseerd. Vrijwilligerswerk wordt daardoor meer één op één en op maat ingezet, vanuit het 

adagium: we matchen vanuit de vraag. Dit vraagt ook om een andere rol en coördinatie van bureau 

Vrijwillige Inzet, een ontwikkeling die vanaf eind 2021 is ingezet. 

 

2.5  Vastgoedvisie ‘leven en beleven’  
 

ZGA e.o. heeft diverse woonzorglocaties in exploitatie in en rond Apeldoorn. Samen met Fame Groep 

heeft ZGA e.o. in 2021 een nieuwe vastgoedvisie als uitwerking van ik blijf wie ik ben opgesteld: 

“leven en beleven”. Dit om invulling te geven aan de vernieuwing van de drie grootste 

woonzorglocaties: Casa Bonita en Randerode te Apeldoorn en Zonnehuis te Beekbergen. In een 

aantal bijeenkomsten met medewerkers uit verschillende gelederen van de organisatie is betekenis 

gegeven aan de veranderende context van wonen en zorg (klantwensen, maatschappelijke en 

demografische ontwikkelingen, wettelijke wijzigingen in de organisatie en financiering van wonen, 

zorg en diensten) en de betekenis hiervan op het zorg- en dienstverleningsconcept en de 

(toekomstige) huisvesting. Ook is met de lokale cliëntenraden de centrale cliëntenraad gesproken. 

De uitkomst hiervan is de visie ‘Leven en beleven’. 

De visie bevat drie hoofdpunten: 

- Huisvesting wordt vanuit de mens bezien: behoud van eigen regie en voortzetten van de 

eigen manier van leven (wonen zoals thuis) vormen daarin de leidraad. 

- We bereiden ons voor op verandering van de financiering van zorghuisvesting: scheiden 

wonen en zorg en een eigen businesscase voor de algemene ruimten.  

- Betekenis voor de eigen organisatie van zorg, ondersteuning en dienstverlening: anders 

wonen is ook anders werken. 

 

ZGA e.o. gaat twee huisvestingsconcepten bieden: beschermd wonen en tijdelijk te gast.  

 

Herontwikkeling Randerode 

Gezien de staat van het gebouw moet Randerode op korte termijn herontwikkeld worden. In 2021 

zijn we gestart met de eerste planvorming, waarbij we met Gelre Ziekenhuizen en Klimmendaal in 

gesprek zijn over ontwikkeling van het gehele gebied rond Randerode. Zo versterken we elkaar.  

 

In de tussentijd hebben we gekeken naar verbeteringen binnen het bestaande gebouw, geredeneerd 

vanuit de geformuleerde visie. Vanuit de cliënten bezien hebben we gekozen voor enkele interne 

verhuizingen, waarbij afdelingen opgeknapt en beter passend gemaakt zijn voor de verschillende 

doelgroepen. Het gaat om de mogelijkheid om naar buiten te gaan, huiselijkheid of beter passend bij 

tijdelijk verblijf/terugkeer naar huis. De kwaliteit van wonen, het therapeutisch klimaat en de 

persoonsgerichte zorg voor bewoners is hierdoor aanmerkelijk verbeterd. De lokale cliëntenraad 

Randerode heeft positief geadviseerd over deze interne verhuizingen en is nauw betrokken geweest. 

 

Tijdelijk verblijf in Europarcs/Droomparken 

Habion, de eigenaar van onze locatie De Vier Dorpen, heeft de huurovereenkomst met Zorggroep 

Apeldoorn opgezegd. Dit had als achtergrond dat Habion graag zelfstandig verhuurbare woonruimte 

wil creëren. Habion is in oktober 2021 gestart met een grootschalige verbouwing. Zorggroep 

Apeldoorn werd hiermee voor een uitdaging geplaatst om de bewoner tijdelijk te herhuisvesten. De 

zoektocht naar een tijdelijk vervangende locatie bleek geen eenvoudige. Onze 63 bewoners zijn 

tijdelijk verhuisd naar recreatiepark Europarcs (voorheen Droomparken), een mooie, groene 

omgeving, waarbij zo persoonsgericht mogelijk is gekeken naar de tijdelijke huisvesting: de keuze van 

medebewoner in een huisje, de keuze voor een groepswoning en specifiek benodigde aanpassingen 

in het kader van veiligheid.  
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Met vereende krachten van vele collega’s heeft de verhuizing begin oktober plaatsgevonden. Het 

heeft enige weken geduurd voordat alles goed ingeregeld was, wat bij enkele familieleden en 

medewerkers onrust veroorzaakte. Na een drietal meldingen heeft het IGJ verzocht om een 

onderzoek uit te voeren naar de veiligheid en de kwaliteit van zorg, gezien de unieke situatie. Dit 

onderzoek is begin 2022 afgerond. Bewoners en naasten hebben ons laten weten dat ze naar 

tevredenheid wonen op Droomparken en ook tevreden zijn over de kwaliteit van zorg. In het najaar 

van 2022 zullen de bewoners terugkeren naar eigen twee-of drie kamerapartementen op locatie De 

Vier Dorpen, waar scheiden van wonen en zorg dan gerealiseerd zal worden.  

 

2.5 Regionale samenwerking 
 

Zorggroep Apeldoorn e.o. is actief in de regio en participeert in diverse bestuurlijke 

samenwerkingsverbanden.  

 

In verband met de diverse Covid19- uitbraken is de regionale Taskforce Zorgcontinuïteit een 

belangrijk gremium geweest om de zorg in de keten af te stemmen, zeker in het licht van hoog 

oplopend ziekteverzuim onder personeel vanwege Covid19 en long-covid bij alle zorgaanbieders. Het 

in 2020 voor Covid19 patiënten opgerichte Zorghotel in Casa Bonita, bestemd voor de regio, is in 

oktober 2021 in goed overleg weer gesloten. 

 

Op een aantal terreinen vervult ZGA e.o. een trekkersrol. Dat is onder meer op het terrein van de 

arbeidsmarktproblematiek en de Technologie en Zorg Academie (TZA).  Andere regionale 

samenwerkingsprojecten zijn: het crisiscoördinatiepunt, Kleurrijke Zorg en het netwerk palliatieve en 

geriatrische zorg. Er is  breed overleg met alle lokale aanbieders over samenwerking in de keten en 

de doorstroming met onder andere het Gelre Ziekenhuis en thuiszorg. 

 

Zowel de gemeenten Apeldoorn-Zutphen als gemeente Brummen hebben een regionale visie op de 

ouderenzorg opgesteld, met bijbehorende samenwerkingsconvenanten, overlegplatforms en 

uitvoeringsplannen. ZGA e.o. is daarin vanzelfsprekend partner.  

 

2.6  Covid-19 
 

Ook 2022 heeft in het teken van Covid-19 gestaan. Het hele jaar zijn wij alert geweest en hebben 

steeds zo pro-actief mogelijk gehandeld, mede door een stevige organisatiestructuur waarin we 

signalen snel konden delen en communicatie intern en extern goed hebben kunnen vormgeven. We 

zijn trots op onze snel ingezette boostermogelijkheid voor onze cliënten en medewerkers in 

november 2021. Toch hebben we bij de landelijke uitbraken begin 2021, in de zomer en eind 2021 

voor grote uitdagingen in de zorgcontinuïteit gestaan. Het is mooi om te zien dat onze collega’s van 

de ondersteunende functies bereid zijn om in te springen als roosters niet rond raken. Desondanks 

hebben we geregeld moeten kiezen voor het stopzetten van opnames, vanwege gebrek aan 

personeel, omdat we de kwaliteit van zorg niet voldoende konden borgen. Het Covid-gerelateerde 

ziekteverzuim steeg in sommige perioden naar ruim boven de 10%. Ook waren er om dezelfde 

redenen stagnaties in de uitstroom naar andere zorgpartners en de thuiszorg. Tegelijkertijd zagen wij 

eind 2021 dat de wachtlijst zelfs even ‘opgedroogd’ was, omdat in de thuissituatie sterfte onder 

kwetsbare ouderen eveneens weer toenam. Covid-19 heeft veel persoonlijk leed veroorzaakt, zowel 

bij bewoners, naasten als collega’s. Ook bij ZGA e.o. waren ondanks de boosters weer veel 

besmettingen en overlijdens onder onze cliënten. De impact daarvan op ons zorgpersoneel is groot.  
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2.7  Personeel 
 

Verzuimcijfers 2021 

In 2021 was, net als in de regio en de branche, meer verzuim dan de jaren ervoor. In onderstaande 

grafiek is duidelijk te zien dat we eind 2020/begin 2021 te maken hadden met diverse corona-

uitbraken, waardoor het verzuimcijfer enorm opliep. Tussen het eerste en het tweede kwartaal van 

2021 is een sterke daling van het verzuimcijfer te zien, maar waar bij andere organisaties de daling 

langer doorzette, is er binnen ZGA vanaf het 2e kwartaal alleen een stijgende lijn te zien. We merken 

dat steeds meer mensen uitvallen, omdat ze te lang teveel gewerkt hebben, of klachten genegeerd 

hebben. Dat resulteert in meer, maar vaak ook langdurig(er) verzuim. 

 

Het verzuimcijfer over 2021 ligt binnen ZGA 1% hoger dan het cijfer in de branche (9,46% t.o.v. 

8,46%). Ons feitelijke verzuimpercentage ligt echter ongeveer 0,62% lager, op 8,84%. Dit komt 

doordat wij binnen ZGA quarantaine wegens besmetting van bijvoorbeeld een huisgenoot registeren 

als verzuim. In werkelijkheid ligt ons verzuimcijfer dus net iets hoger dan het branchegemiddelde. De 

gemiddelde meldingsfrequentie over 2021 is 0,94%. 39,6% van de medewerkers van ZGA heeft zich 

in 2021 niet ziekgemeld. Dat is hoger dan het branchegemiddelde (37,9%).  

 
Grafiek 1: Ontwikkeling verzuimcijfer 2019 – 2021      Bron: Vernet  

 

Instroom- en uitstroom personeel 

ZGA e.o. heeft te maken heeft met een behoorlijke in- en uitstroom van personeel. Omdat het om 

veel kleine contracten gaat, gaat het in totaal om 219 medewerkers (66,5fte) die uit dienst zijn 

gegaan en 216 medewerkers (56,7 fte)  die in dienst zijn gekomen. We hebben in 2021 gewerkt aan 

de medewerkersreis en werken nu met buddy’s voor nieuwe medewerkers, er is een recruiter 

aangesteld voor de werving en er is actief beleid op talentontwikkeling.  
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Hoofdstuk 3  Werken aan kwaliteit 
 

 

3.1  Leren en kwaliteit 
 

We vinden het belangrijk dat medewerkers beleven dat de manier waarop wij met elkaar 

samenwerken (de cultuur) verandert en er meer ruimte wordt ervaren om met elkaar te werken aan 

verbeteringen. Om deze beweging te maken en te versterken hebben we in 2021 invulling gegeven 

aan diverse ontwikkelprogramma’s (voor o.a. leidinggevenden, EVV-ers, adviseurs en 

vakgroepcoördinatoren), het kwaliteitsborgingsprogramma, de inzet van waardigheid en trots en het 

gezamenlijk uitwerken aan het teamconcept ‘samen werken, samen doen’. Door op onderwerpen als 

persoonsgerichte zorg, methodisch en multidisciplinair werken en ‘samen werken samen doen’ de 

dialoog te voeren over wat we met elkaar voor de cliënt willen bereiken, willen we bijdragen aan een 

lerende cultuur waarin je je kunt uitspreken, waar waardering is voor talenten en waarin fouten 

maken mag. In 2022 zal dit nog belangrijke prioriteit zijn binnen ZGA e.o. 

 

Programma Kwaliteitsborging 

De (kwaliteits)visie van ZGA e.o. is ‘Ik blijf wie ik ben’. Hieronder verstaan wij dat de cliënt ervaart in 

regie te zijn en te mogen blijven wie die is. Zorg, welzijn en behandeling worden vormgegeven vanuit 

een persoonsgerichte, methodische en multidisciplinaire benadering. Om deze visie te vertalen naar 

de praktijk zijn we in 2021 verder gegaan met het programma kwaliteitsborging, dat onderverdeeld is 

in een stuurgroep en 3 verbindingsplatformen:  

- Persoonsgerichte zorg  

- Methodisch en Multidisciplinair werken  

- Samen Werken, Samen Doen.  

 

In de eerste fase is veel aandacht uitgegaan naar het neerzetten van de organisatorische 

samenwerkingsstructuren en het inregelen van de benodigde randvoorwaarden, zoals de inrichting 

van Pluriform Zorg en het ECD om het dagelijks werk te ondersteunen en te kunnen monitoren. In de 

tweede fase gaat het vooral om het stimuleren van multidisciplinair leren en verbeteren. 

Waardigheid & Trots heeft ondersteuning geboden bij het aanbrengen van structuur rondom het 

methodisch leren werken en het verbeteren van de persoonsgerichte zorg . 

 

Bij persoonsgerichte zorg is inhoudelijk gewerkt aan de thema’s Levensgeschiedenis, Eigen Leefritme, 

Zinvolle daginvulling, Persoonlijke inrichting & meubilair en Cliënt in regie. Voor 84% van de cliënten 

het formulier “ik blijf wie ik ben” gevuld dat dient als basis voor het kunnen geven van 

persoonsgerichte zorg en welzijn.  De EVV-er (zorg) en de activiteitenbegeleider (welzijn) trekken hier 

samen op bij het kennismaken met een cliënt. Vervolgens coördineert de activiteitenbegeleider het 

welzijn in een team. Zorgmedewerkers leren dat welzijn ook een onderdeel van het bieden van zorg 

is. Zo wordt er samen met de cliënt aandacht besteed aan een prettige dagbesteding. 

 

Voor methodisch en multidisciplinair werken ligt de focus op methodisch werken en rapporteren. Het 

multidisciplinair met elkaar leren staat voorop. Er zijn in 2021 zes workshops georganiseerd waar de 

verschillende disciplines per expertiselijn getraind zijn in methodisch werken. De getrainde 

ambassadeurs brengen dit over naar hun teams. Er is een animatie ontwikkeld, die hen daarbij 

ondersteunt. Daarnaast zijn medewerkers geschoold in het gebruik van Pluriform Zorg (PZ). Uitgelegd 

is wat de methodiek in PZ is en hoe PZ het methodisch werken ondersteund.  Het ECD is bovendien 

verder verbeterd, bijvoorbeeld t.b.v. de registratie van de WZD. 
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Voor Samen werken Samen doen ligt de focus op het ontwikkelen van een verpleegkundig concept, 

de positionering van de EVV-er, het ontwikkelen van functiefamilies zorg en welzijn en behandeling 

en het uitwerken van een overlegstructuur. Zo zijn de benodigde overleggen op afdelingsniveau in 

kaart gebracht en uitgewerkt zodat duidelijk is wat het doel van het desbetreffende overleg is, wie 

deelneemt, hoe de agenda eruit ziet en wat de frequentie is. De implementatie zal in 2022 van start 

gaan. Het doel dat we willen bereiken is dat de medewerker zich eigenaar voelt van de 

samenwerking rondom een cliënt, verantwoordelijkheid voelt en regie pakt om deze samenwerking 

te organiseren.  

 

Inzet kwaliteitsverpleegkundigen  

Er zijn vijf kwaliteitsverpleegkundigen op verschillende afdelingen werkzaam.  De 

kwaliteitsverpleegkundige is ondersteunend aan een team en stelt samen met de teammanager en 

het team doelen op waar aan gewerkt gaat worden op gebied van kwaliteit van zorg. Dit kan 

bijvoorbeeld gaan over een onderwerp rondom methodisch werken of persoonsgerichte zorg. Want 

hoe vertaal je dit naar de dagelijkse praktijk? Kwaliteitsverpleegkundigen coachen de medewerkers, 

bijvoorbeeld in het schrijven van rapportages en het werken met de SOAP-methode. Daardoor kan er 

meer maatwerk in de zorgverlening geboden worden. Ook het werken met de PDCA-cyclus is 

geïntroduceerd waarbij de EVV-ers de lopende verbeteringen op de afdeling monitoren met behulp 

van de verschillende fasen: plan-do-check-act. Hoewel de juiste manier van werken met 

kwaliteitsverpleegkundigen voor sommige afdelingen in het begin nog wat zoeken was, wordt de 

inzet van deze verpleegkundigen inmiddels als een meerwaarde ervaren. Het leidt tot merkbare 

resultaten op de afdelingen.  

 

Kennisdeling door behandelaren  

Behandelaren ondersteunen cliënten en medewerkers met hun kennis. Zo is er is ingezet op meer 

bewegen op de afdeling, door het uitbreiden van de uren van een beweegagoog. Ergotherapeuten 

zijn verder gestart met PDL scholingen. Logopedie heeft een tiental slikscholingen verzorgd, zowel 

ZGA breed als maatwerkscholingen per afdeling. Ook hebben zij, samen met de diëtetiek, een actieve 

rol gehad in het ontwikkelen van een nieuwe visie op eten en drinken, dat nu onderdeel uitmaakt 

van persoonsgerichte zorg. Ook zingeving is een belangrijk thema geweest. Onze geestelijk verzorger 

heeft de Evv-ers geschoold over levensvragen en zingeving, en medewerkers en vrijwilligers van de 

Spreng op het gebied van zingeving in de palliatieve zorg. Drie keer was er een moreel beraad ter 

ondersteuning van medewerkers in het omgaan met ethische vragen.  

 

Kwaliteitsverbetercyclus  

In 2021 hebben we verdere stappen gezet in het online kwaliteitsdashboard en het opstellen van een 

nieuwe kwaliteitsmonitor die ingericht is conform het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het 

komende jaar willen we deze monitor, de indicatoren en data verder uitbouwen én inbedden in de 

P&C cyclus zodat het een integraal geheel vormt en zowel door teammanagers als MT leden gebruikt 

wordt in de monitoring en aansturing. Dit gaat dan bijdragen aan het nog beter en cyclisch doorlopen 

van de gehele PDCA cyclus (de jaarplannen en de kwartaalrapportages), zowel op operationeel, 

tactisch als strategisch niveau. Zodat we successen en verbetering kunnen vieren en kunnen blijven 

leren en verbeteren. 

 

3.2  Klachten, incidenten en calamiteiten  
 

In 2021 zijn de werkafspraken en overlegstructuren ingericht om het afhandelen en leren van de mic-

meldingen te faciliteren. Op operationeel wordt maandelijks gekeken naar binnen gekomen 

meldingen. Per expertiselijn is een tactisch, multidisciplinair overlegorgaan in het leven geroepen dat 

per kwartaal overstijgend kijkt naar de meldingen. In de kwaliteitsmonitor worden de data 

halfjaarlijks op hoofdniveau besproken op MT-niveau.  
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Klachten 

Het aantal interne klachten in 2021 was 62. Dit heeft in één geval tot een klacht bij de externe 

klachtencommissie geleid die op alle vier aangevoerde gronden ongegrond is verklaard. Het totaal 

aantal klachten is een toename van 27% t.o.v. 2020 (48 klachten). We hebben een toename gezien in 

klachten die te maken hebben met de door ZGA gehanteerde coronamaatregelen en een deel kwam 

voort uit de verhuizing van de bewoners van de Vier Dorpen naar recreatiepark Droomparken (7 

klachten). De meeste klachten spelen op locatie Winkeweijert (Geriatrische Revalidatiezorg). Op deze 

locatie vindt ook de hoogste doorstroom van patiënten plaats. De meeste klachten gingen over de 

ervaren kwaliteit van zorg & behandeling en over communicatie en bejegening. 

 

Meldingen incident cliënten (MIC) 

Ten opzichte van 2020 is een stijging van ca. 13% van de meldingen. Die stijging is waarschijnlijk 

veroorzaakt doordat we in 2021 in zorgteams veel aandacht hebben besteed aan het belang van 

incidentmeldingen als bron om van te leren en te verbeteren. De meeste meldingen zijn 

medicatiegerelateerd. Vanaf februari 2021 is het elektronisch toediensysteem gefaseerd ingevoerd. 

Door dit gebruik zien we het aantal medicatiemeldingen gestaag dalen. We delen de uitkomsten van 

de incidentmeldingen breder in de organisatie, zodat we er samen van leren en ook kunnen 

verbeteren. 

 

  
 

Calamiteiten  

 

 2019 2020 2021 

Interne onderzoeken 2 0 1 intern onderzoek op verzoek van de IGJ op 

grond van 3 meldingen bij de IGJ 

Externe onderzoeken 4 3 2   

Externe onderzoeken –

geweld in de zorg relatie 

  2 
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We hebben in 2021 vijf onderzoeken uitgevoerd naar calamiteiten en meldingen. De twee 

calamiteiten die vielen onder de noemer ‘geweld in de zorgrelatie’ zijn door een onafhankelijk expert 

onderzocht. Het ging om ingrijpende incidenten tussen cliënten. Deze onderzoeken zijn beoordeeld 

door de IGJ en inmiddels afgesloten. De 3 meldingen die wij via de IGJ ontvingen hadden te maken 

met de verhuizing van De Vier Dorpen naar recreatiepark Droomparken. Deze zijn conform verzoek 

van de IGJ in één intern onderzoek samen genomen. Begin 2022 is de onderzoeksrapportage 

aangeboden aan de IGJ.  

 

3.3  Verpleeghuisindicatoren  

  
De meting van de verpleeghuisindicatoren over 2021 is uitgevoerd in februari 2022. We zien een 

mooie stijgende lijn. 

  

Resultaten indicatoren verpleeghuiszorg 

Indicatoren  Verslagjaar 

2019 

Verslagjaar 

2020 

Verslagjaar 

2021 

Continentie Percentage cliënten waarbij een 

plan voor zorg rondom de 

toiletgang is vastgelegd in het 

zorgdossier. 

70% 76% 87% 

Decubitus Gemiddeld percentage cliënten 

(prevalentie) met 

instellingsverworven decubitus 

categorie 2 of hoger 

1,0% 1,6% 1,6% 

Bespreken 

medicatiefouten in 

het team 

Percentage afdelingen waar 

medicatiefouten tenminste een 

keer per kwartaal multidisciplinair 

worden besproken met 

medewerkers van de afdeling op 

basis van meldingen die zijn gedaan 

33% 60% 96% 

Aandacht voor eten 

& drinken 

Percentage cliënten waarbij 

voedselvoorkeuren in de afgelopen 

zes maanden zijn besproken en 

vastgelegd in het zorgdossier. 

61% 75% 86% 

Advanced Care 

Planning 

Percentage cliënten waarbij 

beleidsafspraken rondom het 

levenseinde zijn vastgelegd in het 

zorgdossier 

99% 97% 98% 

 

De resultaten van de metingen per locatie publiceren we jaarlijks in een openbare database en zijn te 

vinden via https://www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-verpleeghuiszorg.  

Decubitus wordt maandelijks ZGA breed gemeten door de wondverpleegkundige in samenwerking 

met de aandachtsfunctionarissen decubitus. Hierop wordt actief gestuurd. We zijn overgegaan tot 

aanschaf van nieuwe matrassen die moeten gaan helpen om decubitus te voorkomen. 

 

3.4 Cliëntervaringen 
 

De ervaringen van cliënten worden jaarlijks gemeten door een onafhankelijk extern bureau, Facit. 

Onderstaande tabel geeft per zorgsoort de gemiddelde totaalscore op de zes deelvragen van 

Zorgkaart Nederland weer. In 2021 is voor het eerst via deze methodiek gemeten. 
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Cliënttevredenheid: score ZorgkaartNederland 

Zorgsoort Gemiddelde totaalscore 6 deelvragen ZorgkaartNederland 

Score (aantal respondenten) 

Somatiek 7,3 (n=25) 

Psychogeriatrie 8,0 (n=116) 

Dagactiviteiten 8.1 (n=95) 

Eerstelijns verblijf 6.8 (n=10) 

Geriatrische revalidatiezorg 8.0 (n=29) 

Wijkverpleging 8.6 (n=20) 

 

3.5  Wet zorg en dwang 
 

Er is in 2021 hard gewerkt aan de verdere implementatie van de Wet Zorg en Dwang (Wzd). 

Problemen met betrekking tot de registratie in het ECD zorgden ervoor dat dit soms werd 

bemoeilijkt, de belangrijkste problemen zijn echter allemaal weggenomen. Om de 

zorgverantwoordelijken op de afdelingen te ondersteunen bij het werken conform de Wzd zijn er 

gedurende 2021 (twee)wekelijkse vragenhalfuurtjes geweest. 

 

Het nieuwe beleid, dat uitvoering geeft aan de Wet zorg en dwang, is gereed gemaakt en de visie is 

vormgegeven.  Ook is een implementatie- en scholingsplan opgesteld, met als doel de kennis en het 

bewustzijn bij alle zorgmedewerkers rondom het thema vrijheid te vergroten. In verband met de 

Covid19 uitbraak vanaf november 2021 en het daarmee gepaard gaande zorgcontinuïteitsplan 

hebben we de verdere implementatie naar 2022 moeten uitstellen. 

 

Visie op vrijheid 

De wet gaat uit van ‘geen onvrijwillige zorg, tenzij…’. In aansluiting op de geest van de wet en 

voortkomend uit onze zorgvisie ik blijf wie ik ben is het uitgangspunt van ZGA e.o.: vrijwillige zorg. 

We bespreken met cliënten en vertegenwoordigers wat vrijheid betekent voor hen, om zo samen 

waar mogelijk te voorkomen dat onvrijwillige zorg nodig is. De vrijheid en autonomie die cliënten 

thuis gewend waren, zetten we bij de Zorggroep Apeldoorn e.o. voort. Het bevorderen van de 

vrijheid dragen we uit vanaf het moment dat cliënten bij ons komen wonen. Met elke cliënt wordt 

gezocht naar een passende balans tussen vrijheid en veiligheid. We richten onze processen zo in dat 

dit mogelijk is. We gaan uit van open deuren en zetten waar nodig technologie in om de 

bewegingsvrijheid te bevorderen. In 2022 starten we op afdeling Koningsbeek en voeren we ZGA 

breed op alle afdelingen de dialoog over deze visie en de ervaren dilemma’s in de praktijk. 

 

Ingezette onvrijwillige zorg in 2021 

Bij ZGA e.o. zijn 261 mensen niet vrijwillig opgenomen op grond van een maatregel (RM, IBS of 

besluit tot opname en verblijf). Als we inhoudelijk kijken naar de inzet van onvrijwillige zorg zien we 

dat in 2021 bij 96 van deze cliënten geregistreerd is dat er onvrijwillige zorg is ingezet volgens de Wet 

Zorg en Dwang (zie onderstaande tabel). Bij de meeste van deze cliënten (67,7%) ging het om 

beperking van de bewegingsvrijheid, gevolgd door medische handelingen en overige therapeutische 

maatregelen (31,3%).  Met de implementatie van de bovenstaande visie en het Wzd-beleid in 2022 

streven wij er naar om de inzet van onvrijwillige zorg te verminderen. Een uitgebreide analyse van de 

onvrijwillige zorg is te vinden in de bijlage. 
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Overzicht ingezette onvrijwillige zorg zoals geregistreerd onder de Wzd binnen heel ZGA 

Vorm van onvrijwillige zorg 

Unieke cliënten 

per categorie 

(n) 

aandeel t.o.v. 

totale aantal PG 

cliënten dat in 

2021 bij ons 

verbleef (n=312) 

% 

aandeel dat deze 

vorm van 

onvrijwillige zorg 

heeft gehad t.o.v. 

totaal aantal 

cliënten dat 

onvrijwillige zorg 

heeft gehad (n=96) 

% 

a. Medische handelingen en overige 

therapeutische maatregelen 

30 9,6 31,3 

b. Beperking van de bewegingsvrijheid* 65 20,8 67,7 

Onbekend 1 0,3 1,0 

Fixatie door toepassing van mechanische 

middelen 

61 19,6 63,5 

Fysieke fixatie 8 2,6 8,3 

c. Insluiten 4 1,3 4,2 

In een ruimte afzonderen 4 1,3 4,2 

d. Uitoefenen van toezicht op de cliënt 7 2,2 7,3 

Toepassing elektronische traceringsmiddelen 6 1,9 6,3 

Toepassing overige domotica in privéruimte 1 0,3 1,0 

e. Onderzoek van kleding of lichaam 3 1,0 3,1 

f. Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op 

gedrag beïnvloedende middelen 

1 0,3 1,0 

g. Controleren op de aanwezigheid van gedrag 

beïnvloedende middelen 

3 1,0 3,1 

h. Beperkingen in de vrijheid van de cliënt om zijn 

eigen leven in te richten 

1 0,3 1,0 

Beperking gebruik communicatiemiddelen 1 0,3 1,0 

i. Beperkingen van het recht op het ontvangen van 

bezoek 

2 0,6 2,1 

Totaal cliënten waarbij een of meerdere 

maatregelen zijn ingezet 

96 30,8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


