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Norschoten 

Inleiding 

Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2017 van Norschoten. Middels dit verslag wil Norschoten inzicht 

geven  hoe de zorgorganisatie omgaat met kwaliteit. Voor Norschoten is kwaliteit: Goede veilige 

zorg, waar en wanneer dat nodig is, warme betrokken zorg als uitgangspunt, gebaseerd op het 

christelijke gedachtegoed. Om de kwaliteit te kunnen verantwoorden heeft Norschoten een HKZ 

managementsysteem. Daarbij gaat het natuurlijk om de primaire processen, maar ook om 

leiderschap en cultuur, mogelijkheden, behoeften en verwachtingen van klanten en stakeholders,   

omgaan met risico’s en om de bredere context van de organisatie. Norschoten heeft veel aandacht 

voor risicomanagement en borgt haar PDCA middels de A-3 jaarplan systematiek.  

Norschoten viert in 2018 haar 20 jaar bestaan. In de achterliggende periode is Norschoten 

uitgegroeid van één locatie op de Klaverweide in Barneveld naar acht locaties  in omliggende 

gebieden. Er wonen ruim  300 bewoners1 in Norschoten die volledig afhankelijk zijn van de kwaliteit 

van zorg van Norschoten. Medewerkers van Norschoten zijn zich daarvan bewust en zetten zich voor 

100% in om die kwalitatief goede zorg te bieden. Naast het bieden van goede zorg is het voor de 

bewoners van Norschoten ook van belang om betrokkenheid te ervaren, gehoord en gezien te 

worden, mens te  zijn. Dat zijn aandachtspunten waar medewerkers ruimte voor krijgen binnen het 

gedachtegoed Presentie.  Voor Norschoten vormen  daarom HKZ en Presentie  een mooie combinatie 

om behalve goede en veilige zorg ook warme en betrokken zorg te bieden.  Zo bieden we nèt iets 

meer: kwaliteit van hart tot hart!    

Bij het ontwikkelen van de kwaliteitsagenda 2017, die Norschoten ontwikkeld  heeft naar aanleiding 

van de invoering van het kwaliteitskader, is de cliëntenraad (CR) regelmatig betrokken en hebben zij 

een positieve  bijdrage kunnen leveren.  Dit heeft Norschoten bijzonder gewaardeerd.  

Ook dit kwaliteitsverslag 2017 is in de cliëntenraad uitgebreid besproken. Op deze manier blijft 

kwaliteit van zorg ook bij de cliëntenraad goed in beeld. De cliëntenraad heeft n.a.v. het kwaliteits 

verslag 2017 de volgende waardering over kwaliteit in Norschoten:  

 

Reactie van de cliëntenraad op 11 juni 2018: In het verslagjaar 2017 heeft Norschoten 

stappen gemaakt voor het leveren van goede zorg.  

De cliëntenraad  wordt op deze wijze nauw betrokken bij de het proces van ontwikkelen en 

verbeteren van de kwaliteit van zorg ten behoeve van de cliënt. 

Reactie lerend netwerk (Zorggroep Ena en Neboplus) op 4 juni 2018: we zijn onder de indruk van het 

opgestelde verslag. 

 

  

 

                                                           
1
 We spreken van bewoners als mensen woonachtig zijn in Norschoten en van cliënten als mensen behandeling of 

begeleiding ontvangen vanuit Norschoten. 
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Missie, Visie en Ideologie 

Ideologie 

Het handelen in Norschoten is geïnspireerd door Gods woord. De liefde van God en de liefde voor de 

naaste. 

Visie 

Norschoten is een organisatie, die geïnspireerd door Gods Woord, wonen, zorg, behandeling en 

welzijn aanbiedt aan mensen, die dit in een specifieke fase van hun leven nodig hebben. 

In Norschoten staat de beschermwaardigheid van het leven en het geestelijk, lichamelijk en sociaal 

welzijn van de cliënt voorop; de organisatie gaat uit van het unieke en de eenheid van de mens.  

Norschoten gaat uit van de cliënt als individu, en er wordt aansluiting gezocht bij de 

levensgeschiedenis en de huidige omstandigheden van de cliënt. Norschoten wil dat de cliënt de 

regie over zijn leven in eigen hand houdt en zichzelf kan blijven. Norschoten stimuleert dat  mensen 

elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbinden door aandacht te hebben voor de ander. 

 

Missie 

De cliënt treft een informele, warme en gemoedelijke sfeer aan in Norschoten. De cliënt ervaart 

dynamiek in de organisatie en betrokken medewerkers, die op een deskundige wijze voor hem 

klaarstaan en oog hebben voor zijn totale welzijn. De cliënt voelt zich beschermd en uitgedaagd om 

in vrijheid en zelfstandigheid te leven; de medewerkers zijn te gast bij de cliënt.  

Kernwaarden 

Samen, bijbels, betrokken, respectvol, open en deskundig. 

Methode/leeswijzer 

Bij de invoering van het kwaliteitskader heeft Norschoten begin 2017 de kwaliteitsagenda opgezet als 

hulpmiddel om te sturen en monitoren op de aangegeven thema’s. Deze kwaliteitsagenda levert de 

basisinformatie voor dit kwaliteitsverslag. De informatie wordt aangevuld met documenten uit de 

kwaliteitsraad (dashboard), de A3 jaarplannen/werkbladen op tactisch- en strategisch niveau en 

informatie uit de verschillende commissies en verslagen uit locatie- en managementteam (MT).   

Het jaar 2017 was een overgangsjaar voor wat betreft de nieuwe wijze van verantwoorden. Het 

kwaliteitsverslag 2017 bevat de gevraagde gegevens over het jaar 2017. Een aanvulling op dit 

kwaliteitsverslag is te vinden in de jaarverantwoording zorginstelling 2017, die (ook) op de website 

van Norschoten is gepubliceerd.  

Voor het kwaliteitsplan 2018 heeft Norschoten t.a.v. de  thema’s en onderwerpen ‘eigenaren’ 

aangewezen en worden de thema’s en onderwerpen (waar gevraagd, per locatie) gemonitord via de 

A3 jaarplannen (werkbladen) en structureel besproken. In het kwaliteitsverslag 2018 zal op verzoek 

van de stakeholders (zorgkantoren) meer aandacht zijn voor verbeterplannen per locatie.  

Kwaliteitskader is alleen bedoeld  voor WLZ cliënten. Norschoten vindt dat kwaliteit voor al haar 

cliënten van belang is (ook Volledig/Modulair Pakket Thuis, Geriatrische Revalidatie Zorg,  

Dagbehandeling etc.). Deze doelgroepen zijn daarom ook  meegenomen in (kwalitatieve) gegevens.  
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Kwaliteit van Norschoten. 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

In Norschoten wonen bijna 300 mensen. Dit zijn veelal ouderen met een psycho-geriatrische 

achtergrond of met somatische aandoeningen. Ook wonen in Norschoten jonge mensen met Niet 

Aangeboren Hersenletsel (NAH) , Cerebro Vasculair Accident (CVA) of een meervoudig verstandelijke 

beperking .  Daarnaast komen veel cliënten revalideren op de Geriatrische Revalidatie Zorg, 

bezoeken  mensen de dagbehandelingen en  biedt Norschoten palliatieve zorg in de hospice.   

Presentie 

Norschoten werkt vanuit het presentiegedachtegoed. Norschoten biedt aan alle medewerkers van 

Norschoten (dus niet alleen in de zorg maar ook de behandel- en ondersteunende diensten) een 

uitgebreide scholing aan, diepleren, van 14 bijeenkomsten van 2,5 uur. Ongeveer 60% van de 

medewerkers ( inclusief alle leidinggevenden) zijn geschoold. De scholing wordt voor 95% als heel 

positief, ondersteunend en belangrijk ervaren. In deze scholing worden de thema’s behandeld die 

aansluiten bij de thema’s compassie en uniek zijn. Presentie spreekt dan over relationeel gericht 

werken (contact maken, aandacht), leefwereld (de bewoner echt kennen, aandacht voor familie en 

naasten, levensbeschouwing), aansluiten en afstemmen (bewoner eigen ruimte en keuze geven), 

perspectiefwisseling, inlevingsvermogen, opgave en respons (zorgen, problemen) en finalisatie 

(levensvragen: “waar gaat het nu eigenlijk om?”). Hierdoor hebben de (zorg)medewerkers de 

bewoner als mens in beeld. Voor zorgmedewerkers is  ook altijd de mogelijkheid om casuïstiek 

besprekingen te initiëren. Presentie heeft hier ‘laagdrempelige richtlijnen’ voor.  

Kwaliteit van  zorg  

Norschoten voldoet aan een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (HKZ 2015). Procedures 

en werkwijzen zijn vastgelegd in het digitale handboek (Iprova/infoland). Medewerkers werken 

volgens deze procedures en de Vilans kickprotocollen. Intern wordt de kwaliteit van zorg gemonitord 

door o.a. een Kwaliteitsraad , een commissie Kwaliteit en Veiligheid (i.s.m. de raad van toezicht) en 

door regelmatig uitvoeren van interne audits op de diverse thema’s en cruciale processen. 

Norschoten voldoet eveneens aan de  kwaliteitseisen voor palliatieve zorg.  

Zorgleefplan/ECD 

In Norschoten ontvangen de bewoners en cliënten warme, betrokken en professionele zorg van onze 

medewerkers. Norschoten biedt deze zorg, welzijn en behandeling vanuit een algemeen christelijke 

identiteit.  Ook heeft de bewoner zijn/haar eigen wensen. Dit wordt zichtbaar gemaakt 

(verantwoord) in het zorgleefplan (ECD). Het voorlopig zorgleefplan is op de dag van verhuizing naar 

Norschoten opgesteld. Er wordt (bij, en indien mogelijk mét de bewoner/cliënt) gerapporteerd op de 

vier domeinen. Het zorgleefplan wordt twee keer per jaar multidisciplinair geëvalueerd samen met  

cliënt en/of vertegenwoordiger tijdens het MDO. Bewoner/cliënt en/of vertegenwoordiger krijgen 

het voorlopig zorgleefplan een week voor het MDO toegestuurd.  

Gedragsspreekuur en omgangsoverleg 

Naast het MDO worden bewoners met psychogeriatrische aandoening en desgewenst andere 

bewoners, twee keer per jaar met de psycholoog besproken tijdens het gedragsspreekuur. Dit zorgt 

voor een goede, structurele afstemming tussen de psycholoog, de specialist ouderengeneeskunde en 
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het verzorgende team die bij de cliënt betrokken zijn. Het heeft als hoofddoel om voorgeschreven 

psychofarmaca bij onbegrepen gedrag te minimaliseren en het gedrag waar mogelijk d.m.v. 

mediatieve behandeling te beïnvloeden. Bij mediatieve therapie gaat het om verbeteringen in 

welbevinden en gedrag bij de cliënt te bereiken, via voor deze persoon belangrijke anderen zoals 

teamleden en familie/vrienden. Naast het terugdringen van het gebruik van psychofarmaca heeft het 

gedragsspreekuur een signalerende functie en kan het daarmee ernstige gedragsproblematiek 

voorkomen. De verzorging wordt hierbij gestimuleerd alert te blijven t.a.v. gedrag en omgang. 

Het omgangsoverleg is onderdeel van mediatieve behandeling met als belangrijkste mediator het 

team ‘zorg en welzijn’. Door in overlegvorm knelpunten en mogelijkheden in de interactie met de 

cliënt te verhelderen, krijgt het team meer inzicht in het gedrag en worden er concrete afspraken 

gemaakt om het gedrag op positieve wijze te beïnvloeden. 

De psycholoog faciliteert op deze wijze de best passende omgangsvorm met de cliënt. Binnen het 

omgangsoverleg wordt nadrukkelijk ook aandacht besteed aan de gevoelens en cognities die het 

gedrag oproept en hoe de dagelijkse omgang met het gedrag van de cliënt het beste kan worden 

ingevuld. 

NB: zowel tijdens het MDO als tijdens het gedragsspreekuur worden de vrijheidsbeperkende 

maatregelen (VBM) besproken. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden uiteraard vastgelegd in 

het zorgleefplan (ECD) en voor geheel Norschoten zijn deze maatregelen in beeld ( en worden 

besproken) bij leidinggevenden en management. 

  
Geestelijke verzorging 

Norschoten heeft drie geestelijke verzorgers in dienst. Zij bezoeken bewoners individueel en in kleine 

groepjes (bijvoorbeeld de bijbelgroep) en gaan regelmatig voor in kerkdiensten op locatie. Het 

Electronisch Clienten Dossier  is aangepast zodat zij vanaf medio 2017 ook kunnen rapporteren op 

gebied van zingeving en geloofsbeleving. Daarnaast komt vaak bij de bewoner de eigen 

dominee/pastor op bezoek. Op verzoek gaat de geestelijk verzorger ook in gesprek met de 

zorgmedewerkers over bijvoorbeeld  medisch ethische thema’s of casuïstiek. Tevens is de 

mogelijkheid voor moreel beraad geschapen. Twee geestelijk verzorgers hebben hiervoor  de 

opleiding gevolgd.  

Netwerkberaad (Waardigheid en Trots)  

In het kader van Waardigheid en Trots is Norschoten gestart met het netwerkberaad: al in de 

thuissituatie wordt zowel de leefstijl als het netwerk (familie, vrienden, buren, relaties met kerken, 

relaties met maatschappelijke groepen etc.) middels een gesprek in beeld gebracht (leefstijldagboek 

en ecogram). Ook de thuiszorg wordt hierin betrokken. Het thuisgesprek wordt door de eerst 

verantwoordelijke verzorgende (evv’er) en de welzijnsbegeleider gedaan, zodat zij een beeld hebben 

kunnen vormen van het leven van de bewoner, voordat deze in Norschoten komt wonen. Vervolgens 

wordt vier keer per jaar het ‘netwerk’ van de bewoner gevraagd om met de cliënt en eerst 

verantwoordelijke verzorgende en welzijnsbegeleider te bespreken wie en wat de bewoner nodig 

heeft en als ‘groep’ te bespreken hoe de afspraken verlopen. Via deze werkwijze kan de bewoner 

zijn/haar leven (met alle contacten) vasthouden zoals hij/zij dat ook thuis deed. Daar waar de 

bewoner hulp nodig heeft, wordt hij/zij ondersteund door de evv’er of welzijnsbegeleider. Bij het 

netwerkberaad is ook de cliëntenraad nauw betrokken.  Onderzocht wordt of Norschoten ook met 

dit project gaat aansluiten bij vernieuwde methode van persoonsvolgende bekostiging.   
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Leefstijlwerkgroep 

Geen mens is hetzelfde en iedere (ziekte)achtergrond vraagt om een eigen benadering.  De zorg en 

ondersteuning die de bewoner in Norschoten krijgt is dan ook afgestemd op deze unieke mens, met 

zijn/haar eigen leefwijze, behoeften en wensen. In Norschoten zien we ook dat de bewoner van 2017 

andere wensen en behoeften heeft dan een bewoner van 10 jaar geleden. Mede om die reden is er 

een werkgroep leefstijl gestart. Deze groep gaat onderzoeken of Norschoten voor alle doelgroepen 

voldoende te bieden heeft en dit ook voldoende aansluit bij de vraag uit de gemeenschap Barneveld 

e.o.  

Wilsverklaring 

In Norschoten wordt  binnen zeven dagen na verhuizing naar Norschoten door de Specialist 

Ouderengeneeskunde (SO) de wilsverklaring (welke medische behandelingen de cliënt wel of niet 

wil) besproken met de bewoner/cliënt en/of de 1e contactpersoon, vervolgens ingevuld en 

ondertekend door de bewoner/cliënt. De wilsverklaring is richtinggevend voor het medisch ethisch 

handelen en bevat de medische beleidsafspraken. In elk MDO wordt de wilsverklaring (door de arts) 

opnieuw aan de orde gesteld. Bij een wijziging in het beleid past de arts de wilsverklaring aan. De 

verzorgende print de wilsverklaring uit en laat deze tekenen door de bewoner en/of de 1e 

contactpersoon. Wanneer de bewoner  en/of familie akkoord is met de getekende wilsverklaring, 

blijft deze wilsverklaring in het ECD actueel. De arts ontvangt het getekende exemplaar en laat de 

wilsverklaring door het medisch secretariaat scannen in het ECD.  

 Norschoten heeft te maken met diverse manieren van zorgverlening: dagbehandeling, revalidatie en 

langdurige zorg. Per doelgroep wordt het reanimeerbeleid besproken en vastgelegd. 

Wonen en welzijn 

Woonsituatie 

De bewoners in Norschoten hebben allemaal een eigen zit-slaapkamer en delen de woonkamer. Alle 

woonkamers zijn anders ingericht.  Dit heeft zowel te maken met de smaak en voorkeuren van de 

bewoners als ook met ruimte die nodig is voor rolstoelen, eventueel valgevaar etc. Op alle woningen 

wordt elke dag vers gekookt en hebben de bewoners inspraak in wat er gegeten wordt.  

Iedere bewoner heeft in het zorgleefplan (ECD) zijn/haar dagindeling staan. Daarin zijn de individuele 

wensen en activiteiten opgenomen, eventuele therapieën  en ook de groepsactiviteiten en 

activiteiten buitenshuis . De individuele wensen zijn heel divers: van meehelpen bij het bereiden van 

de maaltijd of de was tot creatieve- of bewegingsactiviteiten. Indien mogelijk en wenselijk wordt 

actief gezocht  naar vrijwilligers om dit te begeleiden. De activiteiten worden gecoördineerd en 

gerapporteerd door de welzijnsbegeleider.  

Sfeermakers 

Eén van de speerpunten waar Norschoten zich hard voor heeft gemaakt  is “toezicht” op de 

huiskamers. Bewoners gaan op verschillende tijden in en uit bed en wanneer de zorgverleners met 

bewoners op hun slaapkamer bezig zijn, was er in het verleden soms onvoldoende direct toezicht op 

de huiskamer. Aan het eind van de middag en begin van de avond zijn psychogeriatrische bewoners 

ook vaak onrustig. Daarom heeft Norschoten een nieuwe functie ontwikkeld: sfeermakers. Dit is een 

bezoldigde functie voor bijvoorbeeld studenten of oudere werknemers die op vaste tijden (van 17.30  

tot 21.00 uur) ‘s avonds op de huiskamer blijven. De sfeermaker helpt op de woningen met 
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psychogeriatrische cliënten, betrekt de bewoners zoveel mogelijk bij de dagelijkse activiteiten (tafel 

dekken en het gezellig maken, gezamenlijk eten, kletsen en samen opruimen) en stimuleert de 

bewoners om daaraan actief mee te doen. Daarnaast zorg de sfeermaker voor de nodige 

ontspanning door een spelletje te doen, te helpen met het internet of een praatje te maken met de 

bewoners. Van zowel de familieleden als de verzorgenden komen enthousiaste reacties over deze 

nieuwe functie. 

Welzijnswinkel 

De welzijnswinkel is de ‘afdeling’ waar vanuit welzijnsdiensten aan bewoners en cliënten in 

Norschoten worden aangeboden door de welzijnsbegeleiders (de vroegere ‘activiteitenbegeleiders’). 

Iedere bewoner heeft een individueel activiteitenplan (ECD), waarin  het dagschema en de 

activiteiten worden vastgelegd. Activiteiten worden individueel, geclusterd (bewoners met dezelfde 

interesse) of in grotere groepen aangeboden. Daarnaast gaan de welzijnsbegeleiders met materialen 

langs de locaties om aangepaste materialen te promoten onder (zorg)medewerkers en familie; deze 

spullen zijn gratis te leen. 

Voor de doelgroep NAH heeft Norschoten de arbeidsmatige activiteiten opgezet: 2 keer per week 

worden, geïnspireerd op de werkwijze van de sociale werkplaats, activiteiten ondernomen waarvan 

de opbrengst bestemd is voor algemene verkoop. Zo is er een ‘hout en textiel werkplaats’en een 

‘administratieve dienst’.   

Vrijwilligers 

Iedere vrijwilliger krijgt, nadat geschiktheid is vastgesteld, een contract met duidelijke 

taakbeschrijving en een vaste begeleider. Daarnaast krijgt de vrijwilliger een  informatiemap waarin 

afspraken staan. Vrijwilligers krijgen  ook scholing, één keer per jaar kunnen ze een keuze maken uit 

verschillende thema’s.  Naast de “gewone” vrijwilligers hebben we ook de “andere” vrijwilligers . Dit 

zijn vrijwilligers die afspraken hebben met bijvoorbeeld UWV om te integreren of om arbeidsritme op 

te bouwen. Een andere bijzondere groep vrijwilligers in Norschoten zijn de jongeren die komen 

vanuit de maatschappelijke stage (MAS). Zij vragen weer een heel andere begeleiding en Norschoten 

heeft daar ook materiaal voor ontwikkeld (bijvoorbeeld:  info over jongeren en puberbrein). MAS 

biedt een mooi ingang om jonge mensen kennis te laten maken met de zorg. 
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Activiteitenkaarten 

Er is voor iedere bewoner een activiteitenkaart gemaakt waarop kort staat wat deze bewoner leuk 

vindt, wat fijne gespreksonderwerpen zijn en waar de bewoner graag aan mee zou willen doen. 

 

 

Op deze manier kunnen  sfeermakers en vrijwilligers/familieleden aansluiten bij de bewoner zonder 

dat ze in het ECD hoeven te kijken. De kaart is zo opgezet dat de privacy niet in het geding komt.  De 

activiteitenkaart ligt in een gesloten map op een vaste plek in de betreffende huiskamer/woning en 

wordt  alleen ingezet in de eigen huiskamer/woning. 

Bewegen 

In 2017 en ook in 2018 ligt de focus op bewegen en daarom heeft Norschoten een projectleider 

aangesteld (gelden Waardigheid en Trots). Bewegen is meer dan een gym- of fitnesclub. Bewegen is 

ook: meedoen met huishoudelijke activiteiten zoals men thuis al gewend is (sluit aan bij 

netwerkberaad) en activiteiten als wandelen en (duo)fietsen. Binnen het project is een aanbod 

ontwikkeld van beweeginterventies en - activiteiten die aansluiten bij de dagelijkse leefwereld van de 

bewoner en deze interventies worden opgenomen in het individuele  activiteitenplan.   

Veiligheid 

Norschoten staat voor cliëntgerichtheid en wil graag kwalitatief goede zorg bieden. Cliënten en 

bewoners van Norschoten mogen erop vertrouwen dat de zorg veilig is.  

Werken aan veiligheid is belangrijk. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat fouten niet toegerekend 

kunnen worden aan individuele personen maar dat het beter is om te kijken naar het systeem. 

Daarom is het goed om aandacht te besteden aan het inbedden van veiligheid in het  

kwaliteitsmanagementsysteem van Norschoten. Werken aan veiligheid is weten waar de risico’s 

zitten. Welke risico’s kunnen zich voordoen in de begeleiding of behandeling van een 

bewoner/cliënt? Bijvoorbeeld rondom medicijngebruik of de kans op valincidenten. Daarna kunnen 

maatregelen worden genomen om risico’s te voorkomen. Zorg blijft mensenwerk. 

Om de veiligheid te handhaven en te verbeteren bewaakt en controleert Norschoten gegevens op 

veel verschillende onderdelen van  zorg . Dit zijn voor Norschoten de cruciale prosessen, waarvan de 

indicatoren zijn vastgelegd in een document. Deze worden op tactisch niveau geanalyseerd en 

besproken binnen de verschillende commissies en  op strategisch niveau in de kwaliteitsraad. Op 
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beide niveaus worden verbeteracties uitgezet, monitoring vindt plaats via de A3/werkbladen 

methodiek.   

Medicatieveiligheid 

In Norschoten wordt een elektronisch voorschrijfsysteem (hierna Medimo 2) gebruikt en voor de 

medicijndistributie wordt gebruik gemaakt van het Baxtersysteem. Om de gang van zaken rond de 

medicijndistributie zo foutloos mogelijk te laten verlopen is in overleg met de apotheek  een heldere 

procedure opgesteld waarbij veiligheid van de bewoner/cliënt voorop staat.  

 Melding Incidenten Cliënten (MIC) commissie 

In Norschoten worden incidenten, gevaarlijke situaties, calamiteiten en seksueel misbruik met 

cliënten geregistreerd. Met behulp van deze registratie kunnen incidenten geanalyseerd worden. 

Medewerkers kunnen via het ECD een MIC invullen welke door de leidinggevende en zo nodig door 

de SO beoordeeld wordt. MIC is zowel op individueel cliëntniveau als op afdelingsniveau en 

organisatieniveau in beeld.  Op strategisch niveau worden de MIC gegevens besproken in de 

kwaliteitsraad (waar ook eventuele verbanden met andere, cruciale, processenkunnen worden 

gelegd). 

Het bijhouden en registreren van ’ incidenten’ is een goed middel om processen te evalueren. Het is 

belangrijk om de MIC’s te analyseren om na te gaan wat er in de toekomst beter kan. 

De MIC commissie analyseert de meldingen op afdelings- en organisatieniveau. Ook zoeken zij naar 

trends en maken hier melding van. De MIC commissie komt elk kwartaal bij elkaar. Voor 2017 heeft 

de MIC commissie de volgende gegevens in beeld gebracht: 

 

Uiteraard kunnen deze cijfers niet zonder toelichting worden gewaardeerd. Cijfers worden in veel 

gevallen getypeerd door het gedrag van één of twee bewoners. Als er een bewoner is die veel onrust 

heeft kan dit invloed hebben op “vermissing bewoner” of op “vallen”. Norschoten heeft het beleid 

om (mede in overleg met de bewoner/vertegenwoordiger) de bewoner zoveel mogelijk 

bewegingsruimte te geven, ook dat is van invloed op bovenstaande cijfers. In Norschoten is het 

beleid dat we bijhouden hoeveel MIC’s  er zijn en dat wat er mee gedaan wordt (en dat kan in 

sommige gevallen ook acceptatie zijn).  

  

2017

Som van Aantal Maand

Welk type incident heeft er plaatsgevonden? Jan Feb Mrt April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Eindtotaal

Agressief gedrag 40 32 36 23 32 32 27 39 22 22 43 46 394

Inname gevaarlijke stoffen/verslikken 11 8 5 6 7 4 9 6 10 9 9 7 91

Medicatie 122 116 128 82 123 128 111 89 108 97 130 134 1368

Stoten/knellen/botsen 6 3 3 6 8 3 7 5 4 4 3 11 63

Vallen 92 87 68 71 76 82 78 72 74 76 107 99 982

Verbranden 1 1 1 1 3 7

Vermissing bewoner 5 3 6 2 7 5 4 8 6 3 0 3 52

Eindtotaal 276 250 246 190 254 254 237 219 224 211 293 303 2957
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Digitaal aftekenen 

Omdat medicatieveiligheid van groot belang is, is in 2017 op twee locaties (Kootwijkerbroek en GRZ) 

gestart met digitaal aftekenen. Deze pilot is geëvalueerd en wordt in 2018 verder uitgerold.  

Gebruik antibiotica 

Er is een gestage daling in het antibioticagebruik: in 2013 waren er 1,45 antibioticumvoorschriften 

per aantal bewoners, in 2017 zijn dat er 1,17. Ook is er een gestage daling in het percentage 

bewoners dat een antibioticum heeft gekregen, van 55,2% naar 44,5%. Dit terwijl het aantal 

bewoners/cliënten dat in huis is geweest is gestegen van 667 naar 1043.  

Er wordt in het voorschrijfgedrag in 2017 nauwelijks afgeweken van de geadviseerde antibiotische 

middelen in het formularium. 

Decubituspreventie 

De decubituscommissie komt elk kwartaal bij elkaar. Bij klachten en signalering wordt de decubitus 

signaleringslijst ingevuld. Daarnaast wordt drie keer per jaar een meting bij alle bewoners  gedaan. 

Van de 283 bewoners die “gemeten” zijn hebben 21 bewoners (7,4%)  in meer of mindere mate 

decubitus. In de categorie 2 t/m 4 is dat 2,8 % (landelijk gemiddelde nog niet bekend). Van de acht 

bewoners met decubitus categorie 2 of hoger, is bij twee van deze bewoners de decubitus  binnen 

Norschoten ontstaan, de overige zes  hadden al decubitus bij opname. 

Gemotiveerd gebruik vrijheidsbeperkende maatregelen(VBM) 

Omdat in Norschoten mensen wonen met een psychogeriatrische achtergrond heeft Norschoten  

een BOPZ status. De wet BOPZ noemt vijf VBM, waarvan er vier in Norschoten van toepassing zijn: 

fixatie, afzondering, gedwongen  toediening van medicijnen en gedwongen toediening van vocht en 

voeding. De inzet van deze VBM wordt bij noodsituaties en dwangbehandeling altijd gemeld bij de 

inspectie.  

In Norschoten worden de VBM minimaal 4 keer per jaar besproken. Er is een separaat VBM formulier 

in het ECD van de individuele bewoner waarbij gemotiveerd aangegeven wordt wat de reden is, wat 

het overleg met de psycholoog heeft opgeleverd en welke andere alternatieve middelen zijn 

geprobeerd.  

De VBM zijn een vast onderwerp tijdens MDO en gedragsspreekuur op cliëntniveau en een vast 

onderwerp op de werkoverleggen van de (zorg) afdelingen. De BOPZ commissie rapporteert 

organisatie-breed aan de manager KBC. Op strategisch niveau worden de BOPZ gegevens besproken 

in de kwaliteitsraad (waar ook eventuele verbanden met andere (cruciale) processen kunnen worden 

gelegd).  

 Psychofarmaca 

Psychofarmaca zijn geneesmiddelen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatrische 

aandoeningen en psychologische problemen. In Q2 hebben  in Norschoten 86 bewoners 

psychofarmaca gekregen,  in Q3 waren dat 83 bewoners. Norschoten wil graag zo min mogelijk 

psychofarmaca inzetten en evalueert het gebruik dan ook structureel, zowel op cliëntniveau als in de 

kwaliteitsraad.   
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Zowel de ingezette VBM als gebruik psychofarmaca variëren per locatie. De verwachting is dat in 

2018 de trends duidelijk worden en kan worden onderzocht of er een  relatie kan worden gelegd met 

bijvoorbeeld de bouw van de locatie, de cultuur binnen een locatie  of de verantwoordelijke 

specialist ouderengeneeskunde.  

Preventie acute ziekenhuisopname 

In 2017 heeft Norschoten niet specifiek gemeten hoeveel ongeplande ziekenhuisopnames hebben 

plaatsgevonden. Wel heeft Norschoten bijgehouden hoeveel ziekenhuisopnames er in 2017 zijn 

geweest en vanuit welke locatie. Uiteraard is in het individuele zorgleefplan (ECD)  te lezen wat de 

reden was van deze ziekenhuisopname(s) en of deze gepland of  acuut was. In het totaal zijn zes 

bewoners meer dan één keer opgenomen in het ziekenhuis. 
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Wat bijdraagt om een (acute) ziekenhuisopname te voorkomen:  

 Inzet van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen op maat met regelmatige evaluatie 

ervan. 

 Streven naar zo min mogelijk psychofarmaca en polyfarmacie door o.a. regelmatige 

scholingen hierover, regelmatige farmacotherapeutische overleggen met de artsen onderling 

en regelmatige medicatiereviews (doornemen van de medicatielijsten door de SO, apotheker 

en evv’er). 

 Advance care planning: bij elke bewoner en cliënt wordt besproken wat de wensen over wel 

of niet behandelen zijn, inclusief de wensen over het wel of niet insturen naar het ziekenhuis.  

 Standaard goede zorg:  

- een zorgleefplan (ECD) met beschrijving van problemen en doelen op somatisch, 

psychisch, functioneel en sociaal vlak met acties op maat die regelmatig geëvalueerd 

worden. 

- goede werkafspraken over triage: bij medische problemen wordt nooit direct 112 

gebeld door de verzorgende, maar eerst overlegd met de triageverpleegkundige en 

met de arts.  

Wanneer in 2018 de acute opnames gemonitord worden, kan er nog gerichter gekeken worden naar 

eventuele preventieve maatregelen. 

Leren en verbeteren 

Norschoten wil blijven leren en verbeteren en doet dit in eerste instantie door de eigen PDCA. Met 

behulp van de A3, gebaseerd op het INK model, worden in de verantwoordingsbesprekingen alle 

kritische processen nauwlettend gevolgd en worden borgingsafspraken gemaakt.  De A-3 systematiek 

is leidend, zodat in de organisatie helder is wie waarvoor verantwoordelijk is en dat er niet naast de 

A3, waarin het kwaliteitskader ook is verwerkt, aparte lijsten en overzichten circuleren waarin 

diverse acties en actoren worden benoemd.  

Eén van de onderdelen (vanuit de HKZ) in de A3 is het Kwaliteit Management Systeem, een 

instrument om het leren en verbeteren binnen de organisatie structureel te borgen en 

ondersteunen.  Als instrumenten worden daar bijvoorbeeld  interne- en externe audits voor ingezet.  

Lerend netwerk 

Norschoten vormt met twee andere organisaties ( Nebo-plus en Zorggroep Ena) een lerend netwerk. 

In 2017 hebben twee bijeenkomsten op bestuurlijk niveau plaatsgevonden. Afgesproken is om in 

2018 te starten met collegiaal auditen. Met beide zorgorganisaties worden zowel het kwaliteitsplan 

als kwaliteitsverslag gedeeld. Tevens is het plan opgepakt om samen te werken aan het traject: ‘kijkje 

in de keuken van een ander’ van ZWZ.  

Naast dit lerend netwerk werkt Norschoten ook samen met zorgorganisatie Charim op gebied van 

revalidatie.  

Daarnaast participeren bestuurder en MT leden in diverse regionale en landelijke netwerken. 
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Scholingen 

In 2017 is de eerste aanzet gegeven voor strategisch opleidingsplan, dat nader vormgegeven zal 

worden in 2018. Tevens is per organisatieonderdeel een opleidingsplan vastgesteld waarin concreet 

de scholingen van de medewerkers zijn opgenomen. 

In Norschoten worden aan zorgmedewerkers verplichte scholingen gegeven, bijvoorbeeld t.a.v. 

medicatieveiligheid, BHV en BIG scholingen. Medewerkers kunnen zich inschrijven via een 

softwareprogramma.  Leidinggevenden kunnen in dit zelfde software programma controleren of de 

zorgmedewerkers nog bevoegd en bekwaam zijn. Scholing is een vast onderdeel van de 

werkoverleggen en het jaargesprek. Daarnaast kunnen zorgmedewerkers intekenen op scholingen 

zoals bijvoorbeeld agressietraining , onbegrepen gedrag.  

Ook de medewerkers van het kennis- en behandelcentrum (KBC) van Norschoten volgen de 

verplichte  scholingen om bevoegd en bekwaam te blijven. In 2017 heeft het KBC het lunchreferaat 

opgezet, waarin  inhoudelijke thema’s van de KBC vakgroepen aan de orde komen. 

Individuele scholingen  kunnen  worden aangevraagd bij de leidinggevende en worden meegenomen 

in de begrotingsbesprekingen. In 2017 hebben er bijvoorbeeld individuele scholingen 

plaatsgevonden op gebied van ICT, presentie(netwerk), secretariële ondersteuning etc.   

Kwaliteitsvisitatie 

In Q1 2017 is de vakgroep Specialist Ouderengeneeskunde (SO)  gevisiteerd door  Verenso en hebben 

de SO’s hun accreditatiepunten toegewezen gekregen.  

Leiderschap, governance en management 

Raad van Bestuur 

In 2017 heeft de raad van bestuur een strategische notitie (2017-2019) geschreven als aanvulling op 

het strategisch beleidsplan Norschoten 2015-2020. In de strategische notitie worden naast de missie 

en visie ook onder meer uitgangspunten en focus  beschreven:  

 Meer aandacht voor christelijke identiteit en zingevingsvraagstukken 

 Kennis-en behandelcentrum meer positioneren en expertise uitbreiden 

 Cultuur, eigenaarschap, presentie en integrale verantwoordelijkheid nader vormgeven 

 Organisatieopbouw en structuur aanpassen aan de eisen van deze tijd 

 Financieel gezond blijven 

 

De Raad van Bestuur werkt met een verantwoordingskalender waarin de PDCA is vastgelegd inzake 

de reguliere informatiestromen en vergaderingen met raad van toezicht (RvT), commissies raad van 

toezicht, ondernemingsraad en cliëntenraad. De bestuurder heeft naast de reguliere RvT 

vergaderingen en de commissievergaderingen (ICT-commissie, financiële commissie en commissie 

kwaliteit en veiligheid) regelmatig contact met de voorzitter van de raad van toezicht. 

 

De raad van bestuur heeft met de raad van toezicht de Zorgbrede governance code 2017 

geïmplementeerd in Statuten en reglementen. De uitwerking van de governance code is tevens 

geborgd door evaluatie en reflectie intern (samenwerking  RvB  en voorzitter RvT) en samenwerking 

RvT en RvB met ondersteuning van een externe deskundige.  
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Het managementteam (MT) bestaat uit drie leden, de bestuurder, de manager Zorg en Welzijn en de 

Manager Kennis en behandelcentrum (ad interim).  

Het MT is in 2017 tijdelijk aangevuld met 3 adviseurs vanuit stafdiensten ( PO&O, Financiën en 

Facilitair) 

In de zomer heeft de raad van bestuur op verschillende locaties en woningen meegelopen en 

werkzaamheden verricht op zorggebied. Tevens is een start gemaakt met het bijwonen van team 

overleggen door de bestuurder.  

Vanzelfsprekend heeft de bestuurder regelmatig overleg met ondernemingsraad, cliëntenraad, 

vrijwilligersraad en stichting Vrienden van Norschoten.  

Commissies vanuit de raad van toezicht 

De raad heeft van toezicht heeft drie specifieke commissies, namelijk de commissie Financiën (6x per 

jaar), commissie ICT en commissie Kwaliteit en Veiligheid (4 x per jaar). Leden van de raad van 

toezicht krijgen tijdens deze overleggen informatie over de inhoud en de voortgang, ook worden zij 

geïnformeerd over eventuele trends en risico’s.  

Professionele adviesraad (PAR) 

Norschoten heeft een start gemaakt met de opzet van een PAR. De raad van bestuur heeft 

structureel overleg met de eerste verpleeghuisarts.  

Personeelssamenstelling 

Personeelsbeleid 

 

Norschoten wil haar personeelsbeleid afstemmen  op de doelen en de koers van de organisatie.  

Dit vraagt een samenhang van processen en beheersing over de PDCA van de organisatie: van 

teamoverleg tot strategisch beleidsplan, van A3 tot handen aan het bed: alle informatie moet 

inzichtelijk zijn en processen op elkaar afgestemd.   

Hiervoor heeft Norschoten de afdelingsfoto ontwikkeld. Een ‘methodiek’ om alle wensen en 

processen inzichtelijk en op elkaar afgestemd te krijgen en zo een duidelijke beeld te krijgen van wat 

er ontbreekt of niet goed loopt. In 2018 wordt een eerste pilot gedraaid met de afdelingsfoto.   

 

Personeelssamenstelling 

Zoals al eerder beschreven heeft Norschoten toezicht op de bevoegd- en bekwaamheid van de 

medewerkers van Norschoten.  In 2017 is de eerste aanzet gegeven voor een strategisch 

personeelsplan. Tevens is er door een extern bureau een onderzoek uitgevoerd voor optimalisatie 

van de personeelsinzet.  

Norschoten heeft zorgmedewerkers op alle drie de niveaus in dienst. In 2016 zijn de opleidingen voor 

verpleegkundigen niveau 4 van start gegaan en er zijn op dit moment 44 verpleegkundigen 

werkzaam. De verpleegkundigen zijn 24/7 aanwezig op verschillende locaties. Voor de totale zorg is 

215 fte aanwezig. Norschoten onderzoekt hoe zij zó ingezet kunnen worden dat er optimaal gebruik 

gemaakt kan worden van hun kennis en deskundigheid. 
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Er is voor 16 FTE welzijnsbegeleiding in Norschoten ingezet. Op alle locaties is een vast 

aanspreekpunt voor welzijn. Er zijn voor de pg-afdelingen 45 sfeermakers aangenomen. 

Natuurlijk zijn er ook veel behandelaars aanwezig. Naast de specialisten ouderengeneeskunde / 

praktijkverpleegkundige (9,21 fte) zijn fysiotherapeuten (6,7 fte),  logopedisten (2,7 fte), 

ergotherapeuten (3,85 fte), psychologen (2,7 fte), diëtisten (1,5 fte) en een maatschappelijk werker 

(0,68 fte) werkzaam binnen Norschoten. 

Het aantal leerlingen dat binnen Norschoten werkt is momenteel 32. 

Start met zelfplanning 

In 2017 is het zelfroosteren via een nieuw personeelsplanningssysteem voorbereid. Medewerkers 

krijgen door zelf roosteren meer regie over de werktijden.  

Opleidingsjaarplan 

Het strategisch opleidingsplan is geschreven. Hoofdonderwerpen hieruit zijn het onderzoeken van 

een leerafdeling, het faciliteren van scholing niveau 1 en niveau 2 (en helpende plus)  en plaats 

bieden aan de vraag van  BBL leerlingen (een combinatie van werken en leren, waarbij de leerling in 

dienst is van Norschoten). De reguliere (verplichte) opleidingen zijn opgenomen in de PDCA middels 

een (software)systeem .  

Gebruik hulpbronnen 

Naast de hiervoor genoemde hulpbronnen zoals vakmanschap, deskundigheidsbevordering, 

zeggenschap, interne structuur van informatie, reflectie en feedback zijn er nog een aantal andere 

hulpbronnen: 

De gebouwde omgeving 

Norschoten heeft meerdere locaties in eigen bezit (Klaverweide, Kweekweg, Drostendijk) en een 

aantal locaties zijn gehuurd ( Garderen, Putten, Elspeet, Kootwijkerbroek, De Valk). Voor de eigen 

locaties is  een vastgoedplan opgesteld. Er is een (cyclisch) onderhouds- meerjaren plan. De andere 

locaties worden gehuurd bij  woningcorporaties (Omnia, woonstichting Barneveld)  en  Stichtingen 

(Samaritaan in Putten, Dr. Kruimelstaete in Garderen, Stichting De Hooge Valk in De Valk). 

Er is bij alle locaties voldoende loop- en bewegingsruimte. Ook is er bij elke locatie een tuin. In 

Putten zijn de woonlocaties op de eerste en tweede verdieping, maar daar kan wel gebruik gemaakt 

worden van de gezamenlijke tuin. Alle woningen op etages hebben (grote) balkonruimte.  

Technologische hulpbronnen 

Norschoten ondersteunt vele diensten met ICT middelen. Een aantal projecten die in 2017 zijn 

ingezet: 

Clientportaal : de cliënt/bewoner of vertegenwoordiger van de bewoner krijgt toegang tot het ECD 

(Elektronisch Cliënten Systeem) waardoor regie dichter bij de bewoner/cliënt komt te liggen, 

betrokkenheid kan worden vergroot  en communicatie effectiever verloopt.  

Qlick: vanuit het ECD kan veel informatie (harde data) worden gegenereerd, maar de mogelijkheden 

waren tot voor kort onbekend. Leidinggevenden inventariseren op welke informatie ze willen sturen.  
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Domotica:  Voor Norschoten is het belangrijk om cliënten een veilige woonomgeving te bieden en 

daarom is er intensief ingezet op domotica. In 2017 is daar ook een beleidsplan voor geschreven, 

inclusief knelpunten en nieuwe ontwikkelingen. 

Materialen en hulpmiddelen 

Er zijn onderhoudscontracten met diverse externe organisaties om de veiligheid te borgen. Zo zijn er 

onderhoudscontracten voor de medische hulpmiddelen , bijvoorbeeld tilliften, morfinepompen, po-

spoelers, de beweegapparatuur (bijvoorbeeld de fitnesapparatuur) maar ook voor de  brandslangen 

en de keukenapparatuur.  

Facilitaire zaken 

Norschoten heeft een eigen facilitaire dienst. In deze dienst zijn de inkoop, restaurant en technische 

dienst vertegenwoordigd. Ieder onderdeel heeft zijn/haar eigen processen, waaronder ook cruciale 

processen. Deze liggen op het vlak van inkoop (leveranciersbeoordeling), onderhoud gebouwen, 

beheersing kritische middelen, BedrijfsHulpVerlening (BHV) en calamiteiten.   

Financiën en administratieve organisatie 

Dit onderdeel is uitgebreid aan de orde in de jaarverantwoording zorginstelling 2017. Deze 

informatie is terug te vinden op de website van Norschoten. Ook is in dit document een uitgebreide 

risicoanalyse terug te vinden.  

Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten 

Norschoten is op bestuurlijk niveau actief binnen veel netwerken: zoals Pallas, Intervisie Midden-

West, Platform Sociaal Domein Ede, Vita Valley  en Achmea Corporate Relations etc.  

Leidinggevenden maken deel uit van netwerken als Palliatief netwerk, Alzheimersalon e.d. 

Daarnaast hebben  specialisten en behandelaren contacten met netwerken die hun eigen vakgroep 

betreffen zoals Stroke Service Eemland, MS Zorg Nederland, SSE psychologenoverleg,  ParkinsonNet 

etc. Ook de stafdiensten hebben eigen netwerken (presentie-, kwaliteit-, klachten- en juridisch 

netwerk) .  

De medewerkers en bewoners van de eigen locatie hebben ook hun netwerken opgezet, vaak ook 

netwerken die specifiek zijn voor de doelgroep,  ligging en/of identiteit. Zo onderhoudt  Elspeet veel 

contacten met de dominees van de verschillende kerken, terwijl in Kootwijkerbroek de contacten 

meer gericht zijn op de maatschappelijke betrokkenheid zoals winkels en buurthuis en de hospice 

haar contacten onderhoud met het palliatief netwerk.  Centraal worden contacten onderhouden met 

o.a. scholen (De Meerwaarde en Van Lodenstein College) en ziekenhuizen (Gelderse Vallei, Meander 

MC, St. Jansdal). Samenwerkingsovereenkomsten heeft Norschoten met : Beweging 3.0 (Zorgerf 

Buiten in Putten), Maanderzand in Ede,  Bethanië in Wekerom, ENA in Barneveld. 

Gebruik van informatie 

De kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die Norschoten tot haar beschikking krijgt en waar 

Norschoten op stuurt worden elk kwartaal vastgelegd op het dashboard en besproken op tactisch 

niveau tussen leidinggevende en manager en op strategisch niveau in MT en  in de kwaliteitsraad en 

commissie Kwaliteit en Veiligheid.  

Onderwerpen die aan de orde komen zijn :  
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 MIC/Calamiteiten cliëntniveau/IGZ meldingen Klantervaring en kwaliteitstoetsen 1ste lijn en 
revalidatie 

MIC data Formele klachten cliënten  

BOPZ Informele meldingen van ontevredenheid 

Medische prestatie-indicatoren Personeel, Ziekte 

Hygiëne, HACCP en voeding Opleidingen en professioneel handelen 

Infectiepreventie MIM en klachten medewerkers, meldingen 
vertrouwenspersoon  

Wachtlijst Jaargesprekken en verzuim 

Ervaringen van klanten en mantelzorgers  Leveranciersbeoordelingen 

Zorgkaart Nederland BHV 

Interne-  en externe audits (inclusief IGZ) Calamiteiten organisatieniveau /facilitair 

Presentie Onderhoud gebouwen 

Managementprocessen Beheersing kritische middelen 

Vrijwilligerstevredenheid Medewerkerstevredenheid 

 

Clientoordelen 

Norschoten heeft t.a.v. de cliëntervaringen gewacht op richtlijnen voor een erkend instrument. 

Uiteraard heeft Norschoten wel het instrument van Zorgkaart Nederland intensief ingezet totdat de 

kaders bekend zijn waarbinnen de cliëntwaardering  moet voldoen. De  gegevens van Zorgkaart 

Nederland  worden besproken op  tactisch niveau in de A3 werkbladen van de leidinggevenden met 

de managers  en op strategisch niveau  in MT en kwaliteitsraad. Norschoten heeft als indicator een 

waardering van minimaal 8.0 per locatie. Gemiddeld scoort Norschoten heel goed met een 8,2 (in 

2017 weer 0,1 hoger). Per locatie zien we dat ook Elspeet steeds betere waardering krijgt (manco in 

het systeem: oude waarderingen uit voorgaande jaren worden nog steeds meegenomen, waardoor 

er veel positieve waarderingen nodig zijn om  de score omhoog te krijgen en op locatie Elspeet 

wonen maar 20 bewoners). 

 

  per 2 januari 2017 Per 2 januari 2018 

  aantal 
waarderingen 

gem. 
waardering 

aantal 
waarderingen 

gem. 
waardering 

locatie Kweekweg 46 8,1 86 8,1 

locatie Garderen 8 8,3 12 8,2 

locatie Kootwijkerbroek 27 8,3 43 8,3 

locatie Putten 27 7,9 29 8 

Revalidatie Barneveld 76 8,3 101 8,3 

Elspeet 16 7 23 7,2 

locatie Klaverweide 35 8,3 74 8,4 

Hospice Barneveld 4 9,4 21 9,5 

locatie Barneveld/Elim 13 8,3 15 8,1 

locatie Drostendijk 17 7,9 33 8 

Totaal Norschoten 269 8,1 444 8,2 
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Naast Zorgkaart Nederland vraagt Norschoten ook na afloop van het MDO hoe de cliënt/bewoner de 

zorg ervaart. Ook tijdens de jaarlijkse familieavonden per locatie wordt hier over gesproken. Tot slot 

vindt na overlijden van de bewoner/cliënt nog een gesprek tussen vertegenwoordiger en 

leidinggevende plaats en neemt ze de informatie ook mee naar het teamoverleg. De 

evaluatiegesprekken na overlijden zijn overigens bijna altijd erg lovend.   

 


