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Inleiding 

Kwaliteitsplan Sanare Zorg&Welzijn 

 

Dit Kwaliteitsplan beschrijft hoe Sanare Zorg&Welzijn voortdurend werkt aan de 

kwaliteit van zorg, en daarmee een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van 

de cliënt. Het is dan ook een plan dat steeds wordt bijgewerkt en aangevuld. 

 

Zorginstituut Nederland beschrijft in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het 

Kwaliteitskader Wijkverpleging wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars 

hebben afgesproken over wat goede zorg is. Ons Kwaliteitsplan volgt dan ook het 

model zoals dat wordt aangereikt in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

 

We beginnen met een  beschrijving van de organisatie Sanare Zorg&Welzijn. 

 

Daarna geven wij onze invulling van de vier thema’s op het gebied van kwaliteit 

en veiligheid: 

- Persoonsgerichte zorg en ondersteuning (hoofdstuk 1) 

- Wonen en welzijn (hoofdstuk 2) 

- Veiligheid (hoofdstuk 3) 

- Leren en verbeteren van kwaliteit (hoofdstuk 4). 

 

Vervolgens beschrijven we onze invulling van de vier randvoorwaardelijke 

thema’s: 

- Leiderschap, governance en management (hoofdstuk 5) 

- Personeelssamenstelling (hoofdstuk 6) 

- Gebruik van hulpbronnen (hoofdstuk 7) 

- Gebruik van informatie (hoofdstuk 8). 

 

De Verbeterparagraaf (hoofdstuk 9) geeft tot slot een overzicht van de concrete 

projecten waarmee Sanare Zorg&Welzijn samen leert en verbetert op het gebied 

van kwaliteit van zorg. 
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Achtergrond Sanare Zorg&Welzijn 

Sanare Zorg&Welzijn is opgericht in 1999. Sanare biedt zorg en begeleiding in 

elke levensfase, in de vorm van thuiszorg en kleinschalig wonen. Daarbij zijn wij 

gespecialiseerd in NAH (niet aangeboren hersenletsel). 

 

Onze thuiszorg bestaat uit huishoudelijke ondersteuning, verpleging en 

begeleiding in de regio rondom Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel en de 

aangrenzende gemeenten (midden Holland).  

 

In de kleinschalige woonvorm Vivere in Moordrecht bieden we daarnaast 

verzorgd wonen, dagbesteding en logeren met zorg.  

 

Sanare biedt zorg vanuit de ZVW (zorgverzekeringswet), de WMO (wet 

maatschappelijke ondersteuning) en de WLZ (wet langdurige zorg) . 

 

De wensen en behoeften van onze cliënten zijn altijd het uitgangspunt van de 

diensten die wij bieden. 

 

1. Missie 

 

De missie van Sanare is: 

 

Bijdrage leveren aan kwaliteit van leven als leven met de gevolgen van 

een ziekte of aandoening zoals o.a. NAH (niet-aangeboren hersenletsel) 

om een nieuwe balans vraagt. Samen met de cliënt en zijn/haar omgeving 

dragen we vanuit onze deskundigheid bij aan het bereiken van een optimale 

kwaliteit van leven. 

 

Wij willen een vraaggerichte en ondernemende organisatie zijn die, op basis van 

een gezonde en duurzame bedrijfsvoering, specialistische dienstverlening biedt 

aan onze cliënten en hun mantelzorgers door de inzet van medewerkers die met 

plezier presteren.  

 

Dit doen we als specialistische zorgorganisatie voor de regio Midden Holland. 

Onze focus ligt op het bieden van gespecialiseerde zorg- en dienstverlening voor 

mensen met NAH en voor hun naasten. Dit doen we in samenwerking met de 

keten, waarin ook ziekenhuizen, (para)medische diensten en de gemeentes 

rondom Gouda vertegenwoordigd zijn. 
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2. Visie 

 

De vraag van de klant staat centraal  

 

Ons doel is dat de cliënt zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan de 

samenleving en zo zelfstandig mogelijk kan leven. 

 

We hebben onze cliënten gevraagd wat zij willen bereiken. Onze cliënten hebben 

behoefte aan balans, veiligheid, sociale participatie en zelfredzaamheid (de 4 

klantwaarden). Om daarbij goed aan te sluiten hebben we 4 organisatiewaarden 

benoemd: respect, deskundigheid, vraaggerichtheid en maatwerk. 

 

De kernwaarden van Sanare zijn samengevat in het woord PRIMO. 

 

PRIMO staat voor Proactief, Regie bij de cliënt, Inleving, Meerwaarde en 

Onderdeel van een organisatie/Team.  

 

Proactief komt naar voren in de zorg voor de cliënt: we kijken vooruit naar wat 

een cliënt nodig heeft. De proactieve benadering van de cliënten gaat vooral uit 

van de mogelijkheden van de cliënt en niet van de beperking die de aandoening 

meebrengt.  

 

Regie bij de cliënt houdt in dat de professionals van Sanare alles in het werk 

stellen om aan te sluiten bij de wensen van de cliënten. Daarbij is de meest 

optimale dagindeling voor de cliënt het uitgangspunt, zodat de cliënt de regie 

over het eigen leven behoudt en bijvoorbeeld actief deel blijft nemen aan 

activiteiten, hobby’s en werk. 

 

Inleving in de cliënt is belangrijk om zo betrokken te zijn in het leven, de 

belevingswereld en omgeving van de cliënt. Inleving vraagt om kennis bij de 

zorgverlener met betrekking tot de aandoening en de specifieke 

benaderingswijze in verschillende situaties.  

 

Meerwaarde komt naar voren in de kwaliteit van zorg en binnen de organisatie. 

Van medewerkers wordt verwacht dat zij de visie van Sanare actief uitdragen en 

eraan bijdragen.  

 

Sanare biedt M E E R W A A R D E 

Sanare biedt aandacht en tijd  

Sanare biedt begeleiding bij een actieve levenshouding 

Sanare biedt gezonde voeding 

Sanare biedt rust  

Sanare biedt welzijn als onderdeel van de samenleving 
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Onderdeel van de organisatie en het team komt tot uiting binnen de 

samenwerking tussen alle medewerkers. Iedereen binnen Sanare is een essentiële schakel in 

de dienstverlening. We moeten altijd op elkaar kunnen rekenen. Elk cliëntencontact is voor 

ons dé manier om te laten zien waar we goed in zijn. 

 

3. Doelgroep 

 

Sanare biedt zorg en begeleiding aan mensen met een chronische aandoening en 

met name aan cliënten met NAH. Vaak betreft het mensen met hersenletsel, die 

in de chronische fase verkeren, of die uitbehandeld zijn na een al dan niet 

succesvol revalidatietraject. Voor deze groep (jonge) mensen zien zorgverleners 

van Sanare kansen om participatie in de samenleving mogelijk te maken of te 

verbeteren.  

 

Vanuit de visie van de Positieve Gezondheid staat niet de aandoening of ziekte 

centraal, maar ligt de nadruk op gezond leven. Stilstand is achteruitgang, zeker 

voor mensen met NAH, en daarom kijken wij naar mogelijkheden in plaats van 

beperkingen en stellen wij in samenspraak met cliënten doelen op om de 

kwaliteit van leven te verbeteren.  

  

Indicaties voor zorg 

Voor alle cliënten met een WLZ indicatie of een indicatie via de WMO betreft het 

cliënten met NAH. Voor de cliënten met een indicatie vanuit de ZVW betreft het 

in de meeste situaties ook cliënten met NAH. Een klein percentage vanuit de 

ZVW bestaat uit cliënten met een kortdurende indicatie voor zorg in verband met 

een andere aandoening. 
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4. Personeelssamenstelling 

 

Sanare heeft een eigen norm voor een evenwichtige samenstelling van het team 

van zorgverleners: 33% verpleegkundigen, 33% verzorgenden, 33% helpenden. 

Deze norm zorgt ervoor dat ieder zorgteam de juiste mix van zorgprofessionals 

bevat en dat er binnen de kleinschalige woonvorm 24 uur per dag een 

zorgprofessional van minimaal niveau 3 (verzorgende) aanwezig is. Ieder 

kwartaal worden de normen geëvalueerd, waarna de werving en selectie indien 

nodig worden aangepast.   

 

Medewerkers van Sanare voelen zich samen verantwoordelijk en dat uit zich in 

een laag ziekteverzuim en een lage ontslagratio, mede doordat intern passende 

oplossingen worden gezocht bij (dreigend) langdurig verzuim. 
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1  Thema 1: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning is het eerste thema uit het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat van toepassing is op Sanare. Dit thema 

sluit zeer goed aan bij de visie van Sanare.   

1.1  Compassie 

Sanare werkt met kleine zorgteams. Daardoor kent elke zorgverlener de cliënt en 

andersom. Tijdens de intake en geregeld gedurende de zorgperiode bespreken 

we de wensen van de cliënt. Wat vindt hij of zij belangrijk in het leven? Empathie 

en respect voor de cliënt zijn daarbij essentieel. Hierop worden de medewerkers  

actief geschoold en gestuurd. 

1.2  Uniek zijn 

Iedere cliënt is uniek en heeft een eigen netwerk. Eigen identiteit, maar ook 

regie over het eigen leven zijn belangrijk voor de cliënt. Het elektronisch cliënten 

dossier (ECD) en het zorgplan zijn geheel op de cliënt afgestemd en in 

samenspraak met de cliënt opgesteld. We volgen de richtlijnen voor 

verantwoorde zorg, maar als de unieke situatie van de cliënt daartoe aanleiding 

geeft dan wijken we af van de richtlijnen. Goede afspraken binnen het netwerk 

van de cliënt zijn daarbij essentieel. Onze zorgverleners zijn hierop getraind. 

1.3  Autonomie 

Iedere cliënt heeft recht op autonomie. Als een cliënt niet meer in staat is zelf 

beslissingen te nemen wordt beschreven wie dat van de cliënt heeft 

overgenomen en welke bijzonderheden daarbij gelden.   

1.4  Zorgdoelen en werkwijze  

De zorgadviseur van Sanare start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Na 

het bespreken van de wensen, verwachtingen en mogelijkheden besluiten cliënt 

en zorgadviseur of en wanneer de dienstverlening door Sanare gestart kan 

worden. 

  

Binnen 24 uur na aanvang van zorg stelt de zorgprofessional een tijdelijk 

zorgplan op. Binnen 6 weken volgt het officiële zorgplan, dat geheel in 

samenspraak met de cliënt en/of naasten wordt opgesteld. De persoonlijk 

begeleider van de cliënt maakt op basis van het zorgplan ook een werkinstructie 

op die de dagelijkse zorg en werkwijze borgt.  

 

Iedere cliënt heeft 2 persoonlijke begeleiders die nauw contact hebben met de 

cliënt en het zorgproces coördineren. We werken ook nauw samen met de 

mantelzorgers zodat zij kunnen participeren in de zorgverlening.  

 

Minimaal éénmaal per jaar evalueren we de zorg met de cliënt en diens naasten. 

Deze zorgevaluatie kijkt naar de achterliggende periode (zijn de gestelde doelen 
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behaald?) en naar de toekomst: wat wil de cliënt de komende periode bereiken. 

Het zorgplan wordt hierop aangepast. 

 

Inzet overige disciplines 

Wanneer op andere gebieden expertise nodig is (zowel in thuissituatie als binnen 

de kleinschalige woonvorm), bekijken we wie daarvoor geschikt en beschikbaar 

is. Sanare heeft geen vast Multi disciplinair overleg (MDO), maar organiseert dit 

op maat rondom de cliënt, samen met de betrokken disciplines. Nauwe 

samenwerking en snel kunnen schakelen en overleggen staan hierbij centraal. 

De korte lijnen zorgen voor heldere communicatie.  

 

Voorbeelden van situaties waarin we aanvullende disciplines inzetten: 

- Medische zorgvragen (huisarts, medisch specialist);  

- Paramedische zorgvragen (fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut); 

- Verpleegkundig specialist. 
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2  Thema 2: Wonen en welzijn 

2.1  Zingeving 

Vanuit de visie van de Positieve Gezondheid staat niet de aandoening of ziekte 

centraal, maar ligt de nadruk op gezond leven. Ook wanneer cliënten in een 

eindstadium van het leven zijn, houden wij aandacht voor zingeving: wat is voor 

de cliënt belangrijk. Soms zijn het kleine dingen die het verschil maken.  

2.2  Zinvolle tijdsbesteding 

De meeste cliënten van Sanare hebben hersenletsel in de chronische fase, of zijn 

uitbehandeld na een al dan niet succesvol revalidatietraject. Het betreft vaak 

jonge mensen, voor wie de zorgverleners van Sanare kansen zien voor 

participatie. De dagindeling wordt samen met de cliënt en volgens de wensen 

van de cliënt bepaald. 

 

Het activiteitencentrum van Sanare biedt verschillende activiteiten voor zinvolle 

tijdsbesteding, afgestemd op cliënten met NAH. Deze activiteiten zijn 

beschikbaar voor alle cliënten van Sanare. Ook in de thuissituatie maakt Sanare 

een zinvolle tijdsbesteding mogelijk. We geven individuele begeleiding bij 

verschillende activiteiten. Daarbij houden we rekening met de mogelijkheden van 

de cliënt en zorgen we voor een balans tussen rust en activiteiten. Afhankelijk 

van ondersteuningsvraag wordt de begeleiding uitgevoerd door een professional 

of een geschikte vrijwilliger. 

2.3  Verzorgd lichaam en kleding 

Een verzorgd uiterlijk is belangrijk voor de eigenwaarde en een goed gevoel bij 

de cliënt. Als een cliënt ondersteuning nodig heeft bij de persoonlijke verzorging 

dan geven wij dat naar wens van de cliënt. Ook voor wat betreft de persoonlijke 

verzorging wordt de dagindeling bepaald door de cliënt. Het maakt daarbij niet 

uit of de cliënt bijvoorbeeld ’s ochtends of ’s avonds wil douchen en hoe vaak. De 

cliënt heeft de regie; zijn of haar wensen zijn altijd het uitgangspunt. De 

bijzonderheden op het gebied van persoonlijk verzorging staan vermeld in het 

zorgplan en de werkinstructie.  

 

Voor de verzorging maken we ook gebruik van externe leveranciers voor 

bijvoorbeeld haarverzorging en pedicure. Afhankelijk van de indicatie vallen 

sommige servicecomponenten (bijvoorbeeld een pedicure of maaltijden) binnen 

de indicatie. Dit bespreken we individueel met de cliënt, en het wordt 

opgenomen in het zorgplan van de cliënt.  

2.4  Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 

Familieparticipatie komt binnen Sanare op verschillende manieren tot uiting. 

Familieleden zijn altijd welkom om op bezoek te komen. Meerdere keren per jaar 

verzorgen we een familiediner rondom een thema, waarbij de cliënten hun eigen 

gasten uitnodigen. In samenwerking met stichting Viviamo hebben we ieder jaar 
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meerdere activiteiten, waarbij vrijwilligers en familieleden worden betrokken. 

Deze vorm van familieparticipatie vergroot de betrokkenheid en dat heeft een 

positief effect op de cliënt. 

 

De vrijwilligers bij Sanare krijgen scholing op het gebied van NAH, zodat zij tips 

en handvatten hebben om met de cliënten om te gaan. Wij werken hierin samen 

met VIP (Vrijwilligers Informatie Punt Zuidplas). 

2.5  Wooncomfort binnen de kleinschalige woonvorm 

De cliënten die in Vivere wonen richten hun appartement naar eigen smaak in. 

Ieder appartement (13 in totaal) heeft eigen sanitair en een eigen voordeur met 

een elektronische sleutel. Via het persoonlijk alarm-oproepsysteem kunnen onze 

cliënten altijd direct contact leggen met zorgverleners. Hulpmiddelen zetten we 

op maat in; deze worden individueel aangevraagd voor de betreffende cliënt, 

volgens de regels die gelden voor de betreffende voorzieningen. 

 

De 2 logeerkamers zijn van alle gemakken voorzien met een aangepast bed, 

televisie, wifi en een koelkast. Ook in de logeerkamers is het persoonlijk alarm-

oproepsysteem beschikbaar. 

 

In de gezamenlijke ruimtes ontmoeten bewoners, logees en daggasten elkaar, 

met de keukentafel als centraal punt. 

 

Gezonde voeding is belangrijk. Daarom bereiden de medewerkers uit het 

kookteam dagelijks een verse maaltijd, waarbij de cliënten wordt gestimuleerd 

om te participeren. De bewoners hebben de keuze om de maaltijd 

gemeenschappelijk of in het eigen appartement te nuttigen.  
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3 Thema 3: Veiligheid 

3.1  Medicatieveiligheid 

In het zorgplan van de cliënt staat beschreven wie verantwoordelijk is voor 

toediening en beheer van de medicatie. Bij de meeste cliënten ligt de 

verantwoordelijkheid bij de zorgverleners. Dat komt met name door de 

beperkingen die de cliënten hebben ten gevolge van de niet-aangeboren 

hersenaandoening. 

  

De medicatie wordt geleverd door de apotheek waar de cliënt is ingeschreven. 

Gezien de grootte van de regio zijn er diverse apothekers betrokken bij de 

levering van medicatie. 

 

De zorgverleners zijn op de hoogte van de medicatieprocedure. Bij een fout 

wordt een VIM (veilig incident melding) gemaakt. Deze meldingen worden 

besproken tijdens het teamoverleg, zodat met elkaar naar oorzaak en oplossing 

kan worden gekeken. 

3.2  Decubituspreventie 

Overal binnen Sanare (dus ook binnen de kleinschalige woonvorm) letten we 

erop dat de cliënt zoveel mogelijk beweegt. We stimuleren uit bed zijn en een 

actieve houding in de stoel, waarmee belangrijke oorzaken van decubitus worden 

weggenomen. Voor situaties waar wel risico op decubitus aan de orde is, heeft 

Sanare een professional met het aandachtsveld wondzorg en decubitus. Zij kijkt  

actief mee en doet aanbevelingen ter preventie.  

3.3  Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Wij zetten geen vrijheidsbeperkende maatregelen in zonder toestemming van de 

cliënt. Wanneer de situatie van de cliënt verandert wordt het stappenplan Zorg 

en Dwang (van www.zorgvoorbeter.nl) gevolgd. Sanare heeft dat sinds 1999 nog 

niet  aan de orde gehad. De individuele benadering, de hoge mate van toezicht 

door individuele zorg en / of het stimuleren van groepsactiviteiten binnen de 

geclusterde woonvorm zorgen ervoor dat het tot nu toe niet nodig is geweest om 

dwangmiddelen in te zetten. 

3.4  Ziekenhuisopname 

Sanare houdt de incidentie van het aantal ziekenhuisopnamen bij.  Indien de 

opname een gevolg is van een incident, wordt daarvoor een VIM geschreven, wat 

de bijbehorende acties in werking zet zoals omschreven bij incidenten / 

calamiteiten voorschriften volgens de IGZ. 

3.5  Incidentencommissie 

Sanare heeft een incidentencommissie die bestaat uit 4 leden: een Verzorgende 

IG, 2 HBO-verpleegkundigen en de manager. De meldingen worden digitaal 

opgesteld via het ECD en geanalyseerd volgens de visgraatmethode. 
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4 Thema 4: Leren en verbeteren van kwaliteit: 

De minimaal éénjaarlijkse zorgevaluatie met de cliënt van Sanare en de naasten 

van de cliënt, is een belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg te meten. De 

evaluatie betreft de directe zorgverlening inclusief de genoemde thema’s op het 

gebied van wonen en welzijn. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de 

mantelzorger. De overige systemen om de kwaliteit te toetsen en te borgen 

worden hieronder beschreven. 

4.1  Kwaliteitsmanagementsysteem 

Sanare werkt met een eigen kwaliteitssysteem: het  Sanare Kwaliteitssysteem. 

Het systeem laat een continu proces zien, volgens het principe plan-do-act-

check. Per kwartaal zijn er onderwerpen die belicht worden; waar nodig voeren 

we aanpassingen uit.  

Sanare heeft het NEN- EN 15224-certificaat 

4.2  Kwaliteitsplan 

Sanare maakt jaarlijks, 4e kwartaal, een nieuw kwaliteitsplan dat wordt 

besproken met de Raad van Commissarissen.  

4.3  Kwaliteitsverslag 

Sanare maakt jaarlijks, uiterlijk 2e kwartaal, een kwaliteitsverslag waarin de 

doelen van het kwaliteitsplan geëvalueerd worden.  

4.4  Kwaliteit in de praktijk 

De doelen vanuit het kwaliteitsplan worden continu besproken tijdens overleg 

met alle medewerkers. De medewerkers dragen zelf verbeterpunten aan. Het 

Groot Overleg (4x per jaar voor alle medewerkers) is de centrale plaats waar 

verbeterpunten worden vastgesteld, teruggekoppeld en van waaruit (nieuwe) 

werkgroepen ontstaan. Zo is voor alle zorgverleners duidelijk aan welke punten 

we werken. Dit is een on-going proces.   

4.5  Lerend netwerk  

Sanare geeft vorm aan het lerend netwerk door middel van actieve deelname 

aan diverse netwerken. Uitwisseling van kennis en ervaring vindt onder meer 

plaats tijdens netwerkbijeenkomsten van brancheorganisatie Zorgthuis.nl, 

Hersenletselcentrum Midden-Holland, Transmuraal netwerk Midden-Holland en 

Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland. 

 

Om op de hoogte te blijven van verandering binnen de zorg volgen diverse 

medewerkers de media, bezoeken zij congressen, zijn er lidmaatschappen bij 

V&VN, Nursing en Bijzijn. De officemanager zorgt voor een goede verdeling, 

structureert de diverse bijeenkomsten en legt vast wie naar welke bijeenkomst 

gaat. De verkregen informatie wordt centraal gedeeld op het Groot Overleg en 

op het digitale platform van Sanare (Sanare Academy).  



 

 

  16 
 

 

5 Thema 5: Leiderschap, governance en management 

5.1  Visie op zorg 

In het hoofdstuk over de organisatie van Sanare wordt onze visie op zorg al 

uitgebreid omschreven (zie pagina 7). De wensen en behoeften van onze cliënten 

zijn altijd het uitgangspunt van de diensten die wij bieden. Met tijd en aandacht 

dragen we bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt. 

5.2  Sturen op kernwaarden 

De kernwaarden van Sanare zijn samengevat in het woord PRIMO. 

PRIMO staat voor Proactief, Regie bij de cliënt, Inleving, Meerwaarde en 

Onderdeel van een organisatie/Team. Door te sturen op deze kernwaarden wordt 

de visie van Sanare gewaarborgd. 

 

Nadere toelichting op deze kernwaarden en waarin deze tot uiting komen : 

 

Proactief komt naar voren in de zorg voor de cliënt: we kijken vooruit naar wat 

een cliënt nodig heeft. De mogelijkheden van de cliënt zijn daarbij leidend (en 

niet de beperkingen). De proactieve houding komt ook tot uiting bij de 

ambassadeurs van Sanare: dat zijn de mensen die de mogelijkheden van Sanare 

uitdragen binnen het eigen netwerk. 

 

Regie bij de cliënt houdt in dat de professionals van Sanare alles in het werk 

stellen om aan te sluiten bij de wensen van de cliënten. De cliënt bepaalt zijn of 

haar optimale dagindeling, voor zo veel mogelijk regie over het eigen leven. Zo 

kan de cliënt bijvoorbeeld actief deel blijven nemen aan activiteiten, hobby’s en 

werk. 

 

Inleving in de cliënt is belangrijk om zo betrokken te zijn in het leven, de 

belevingswereld en omgeving van de cliënt. Inleving vraagt om kennis bij de 

zorgverlener met betrekking tot de aandoening en de specifieke 

benaderingswijze in verschillende situaties. Sanare zet hiertoe extra in op 

scholing van medewerkers. 

 

Meerwaarde komt naar voren in de kwaliteit van zorg en binnen de organisatie. 

Wij vragen aan de medewerkers om het onderscheidende van Sanare actief uit te 

dragen. Daarom bespreken we de visie van Sanare onder andere tijdens ieder 

Groot overleg en tijdens ieder functioneringsgesprek. Deze visie komt beeldend 

tot uiting in de Sanare Boom, welke is afgebeeld op de personeelsgids. Nieuwe 

medewerkers worden aan de hand van deze boom geïnformeerd over de visie 

van Sanare. Zo maakt iedere medewerker zich de Sanare meerwaarde eigen en 

krijgt deze vorm in het contact met en de inzet voor de cliënt.  

 

 



 

 

  17 
 

 

Onderdeel van een organisatie/team komt tot uiting binnen de 

samenwerking tussen alle medewerkers. Iedereen binnen Sanare is een 

essentiële schakel in de dienstverlening. We moeten altijd op elkaar kunnen 

rekenen. Elk cliëntencontact is voor ons dé manier om te laten zien waar we 

goed in zijn. Met die gedachte werken we samen aan één doel. Wij inspireren en 

motiveren elkaar! De visie op personeelsbeleid onderschrijft dat de kwaliteiten 

van elke medewerker bij Sanare van belang zijn en dat iedereen zelf 

verantwoordelijk is voor de eigen ontwikkeling. Dit vraagt open communicatie: 

eerlijk zijn en elkaar aanspreken op positief en negatief gedrag. Daarnaast 

vraagt het reflectievermogen van de medewerker. Jezelf kunnen beoordelen als 

onderdeel van de organisatie en het team. Begeleiding (coaching) vragen en 

vervolgens in staat zijn je gedrag en je dienstverlening aan te passen. Hiermee 

zijn we doelgericht bezig van iedereen het beste te verzamelen en daarmee de 

dienstverlening van Sanare naar een (nog) hoger niveau te brengen en te 

houden.  

 

5.3  Leiderschap en goed bestuur   

De Raad van Bestuur bestaat uit één lid, namelijk de oprichter van Sanare 

(1999). De operationele leiding wordt uitgevoerd door het managementteam 

(MT), bestaande uit 4 verpleegkundigen. De leden van het MT integreren binnen 

de directe zorg en zijn in staat overstijgend te handelen waar het de gehele 

bedrijfsvoering betreft. Zij zijn beslissingsbevoegd en hebben ieder een eigen 

aandachtsveld. De 4 aandachtsvelden zijn:  

1. Medewerkers 

2. Cliënten 

3. Financiën  

4. Kwaliteit 

 

Sanare heeft een Raad van Commissarissen die elk kwartaal overleg heeft met 

het managementteam.  

De Raad van Commissarissen geeft gevraagd en ongevraagd advies op het beleid 
dat de organisatie volgt. En ziet op deze manier toe dat er goede kwaliteit van 

zorg geleverd kan worden aan de cliënten. De RvC maakt jaarlijks over het 

afgelopen jaar een jaarverslag waarin o.a. ook de kwaliteit van Zorg zoals 

Sanare die ambieert en levert aan de orde komt. 

De leden van de RvC hebben naast een toezichthoudende rol ook een 

adviserende rol, waarbij zij vanuit hun eigen expertise en netwerk suggesties 

kunnen doen aan het MT met betrekking tot kwaliteitszorg. 

In de statuten van Sanare wordt de Governance Code onderschreven. 

5.4  Rol en positie interne organen en toezichthouder 

Sanare heeft een Sanare adviesraad (SAR) in oprichting waarin alle functies zijn 

afgevaardigd, zodat het draagvlak binnen de organisatie zo groot mogelijk is. De 
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leden vertegenwoordigen hun collega’s en geven gevraagd en ongevraagd advies 

op het gebied van kwaliteit, beleid en personeel.  

 

Sanare heeft ook een actieve Cliëntenraad, die gevraagd en ongevraagd advies 

geeft. De CR-leden volgen de landelijke bijeenkomsten voor cliëntenraden. De 

Cliëntenraad blijft goed geïnformeerd doordat zij een lid afvaardigen naar het 

Groot Overleg voor de medewerkers (4x per jaar). Ook ontvangt de CR notulen 

van verschillende overlegvormen en overlegt de raad met het management van 

Sanare. 

5.5  Inzicht hebben en geven    

Binnen Sanare is open communicatie zeer belangrijk, zowel intern tussen 

medewerkers als met de cliënten. Zaken die spelen worden daardoor snel 

gesignaleerd en opgepakt. Actuele thema’s worden uitgewerkt en snel gedeeld 

met het team.  
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6 Thema 6: Personeelssamenstelling  

6.1  Aandacht, aanwezigheid en toezicht 

Binnen Sanare ontvangen de cliënten individuele zorg, afgestemd op de cliënt. 

De cliënt heeft een vast zorgteam en krijgt zorg op vaste tijden. Dat geldt ook 

voor de cliënten die binnen Vivere wonen. Naast de individuele zorg is er 24 uur 

per dag een zorgverlener van minimaal niveau 3 aanwezig. 

 

Wekelijks passen we de inzet van personeel aan op de individuele zorgbehoefte 

van de cliënten. Overdag is er 7 dagen per week activiteitenbegeleiding aanwezig 

en we zetten dagelijks vrijwilligers in. 

 

Iedere medewerker in de zorg of de activiteitenbegeleiding heeft toegang tot het 

dossier van de cliënt (waarvoor de zorgverlener verantwoordelijk is) en is 

daardoor op de hoogte van bijzonderheden en van het zorgplan van de cliënt. 

Vrijwilligers zijn beperkt op de hoogte van bijzonderheden, bijvoorbeeld ten 

aanzien van een dieet of benadering van een cliënt.  

6.2  Specifieke kennis, vaardigheden 

Zorgverleners kunnen altijd een beroep doen op de bereikbaarheidsdienst van 

Sanare. Bij alle cliënten kan binnen 30 minuten een verpleegkundige aanwezig 

zijn.  

Voor overleg met een arts kan altijd een huisarts gebeld worden en buiten 

kantoortijden de huisartsenpost. 

Wanneer de zorgvraag complexer wordt of ongepland is kan via de 

bereikbaarheidsdienst ondersteuning geregeld worden. Wanneer het van 

medische aard is zal een arts geraadpleegd worden en zal verder beleid 

besproken worden, in samenspraak met de cliënt en eventuele familie. 

 

Medewerkers worden ingezet naar het niveau en de kennis die ze bezitten. Er is 

continue scholing op het gebied van handelingen, maar ook vakinhoudelijk. Een 

zorgverlener mag alleen zorg verlenen als hij of zij daarvoor bekwaam en 

bevoegd is. 

Er wordt gebruik gemaakt van een scholingsbudget en waar mogelijk benutten 

we subsidies vanuit de overheid voor scholing.   

6.3  Reflectie, leren en ontwikkelen 

Iedere medewerker heeft jaarlijks een gesprek om het eigen functioneren te 

reflecteren. Daarbij wordt aan de medewerker gevraagd om van verschillende 

collega’s feedback te ontvangen.  

Omdat we grote waarde hechten aan open communicatie, vragen we de 

medewerkers om in de dagelijkse praktijk feedback op functioneren niet te laten 

liggen maar zo snel mogelijk te bespreken met de betreffende collega. Alle 

medewerkers van Sanare krijgen feedbacktraining.  
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Sanare heeft in 2018 een scholingscommissie ingericht die een scholingsplan 

opstelt. Het scholingsplan bestaat onder meer uit beleid voor voorbehouden 

handelingen, jaarlijkse reanimatietrainingen, scholing op het gebied van niet 

aangeboren hersenaandoeningen en cursussen en congressen die voor de 

cliëntencategorie binnen Sanare geschikt zijn. 

 

Sanare is aangesloten bij de branche-organisatie ZorgThuisnl om op de hoogte te 

blijven van veranderingen die invloed hebben op het organiseren en verlenen 

van thuiszorg.  

 

Rondom de cliënt is een zorgteam samengesteld. Waar nodig kan een 

ergotherapeut, fysiotherapeut of logopedist geconsulteerd worden. Over het 

algemeen zijn niet veel verschillende disciplines betrokken bij de cliënt. Indien 

nodig kan een multidisciplinair overleg georganiseerd worden. In verband met de 

privacy van de cliënt wordt dit niet centraal georganiseerd.  

 

Medewerkers met een aandachtsveld, houden zelf de ontwikkelingen bij en delen 

dit binnen de organisatie, zodat de kennis wordt gedeeld.  
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7 Thema 7: Gebruik van hulpbronnen    

Sanare maakt gebruik van verschillende hulpbronnen. 

 

Een ergotherapeut kijkt mee voor eventuele aanpassingen binnen de woning en 

voor ondersteuning bij de ADL. De adviezen gaan altijd in overleg met de cliënt. 

Voor het verwerken van gegevens van cliënten en medewerkers wordt het 

programma van ONS Nedap gebruikt. Updates van het programma worden 

geïmplementeerd in het zorgproces.  

Cliënten hebben de beschikking over een tablet en zijn geautoriseerd om mee te 

lezen in het dossier. 

Op individueel niveau wordt gebruik gemaakt van (digitale) hulpmiddelen, te 

denken valt aan bediening van de computer dmv. laser, epilepsie-alarm met 

hulphond. 

Binnen Sanare heeft één medewerker de facturatie in het takenpakket. Vanuit 

het cliëntendossier wordt de facturatie en verloning voorbereid. De 

salarisadministratie wordt uitgevoerd door een extern bureau. De controle en 

eindverantwoording ligt bij de manager van zorg. 

 

Het thema Gebruik van hulpbronnen is nauw verwant met het hierna volgende 

thema Gebruik van informatie (thema 8). 
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8 Thema 8: Gebruik van informatie 

Met de cliënten van Sanare wordt minimaal 1x per jaar een zorgevaluatie 

gehouden. Daarin bespreken we of de cliënt tevreden is over de verleende  zorg. 

Daarnaast wordt het actuele zorgplan geëvalueerd. Dat laatste kan ook 

tussentijds indien de persoonlijk begeleider dat met de cliënt en indien van 

toepassing diens naaste bespreekt . 

 

Een belteam neemt jaarlijks per steekproef de Net Promotor Score af, en 

publiceert de resultaten. 

 

Tevens bevelen wij onze cliënten en hun naasten aan om deel te nemen aan 

Zorgkaart Nederland. De uitkomsten worden gedeeld onder medewerkers. 

 

Binnen de geclusterde woonvorm organiseert Sanare zes keer per jaar een 

bewonersvergadering. Onze medewerkers organiseren en leiden deze 

vergadering en maken daarbij gebruik van een vaste agenda. De 

bewonersvergadering heeft als doel om de participatie van de bewoners te 

verhogen, de betrokkenheid te vergroten en de onderlinge communicatie tussen 

bewoners te bevorderen. De notulen worden ook aan de naaste familieleden 

aangeboden.  

 

Gegevens van zorggerelateerde zaken van de cliënt worden in het digitale 

zorgdossier geregistreerd.  

 

Ongeplande  ziekenhuisopnames komen incidenteel voor. De gevraagde 

gegevens worden gepubliceerd op de Openbare Database van het Zorginstituut.  

 

In het kader van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming), heeft 

Sanare per cliënt en medewerker vastgelegd welke gegevens gedeeld worden. 

De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op het naleven van de AVG 

en stuurt bij waar nodig.  
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9 Ontwikkeling 2019  

Verbeterparagraaf en beschrijving van samen leren en verbeteren   

 

Naar aanleiding van de analyse van VIMs (veilig incidenten meldingen), heeft in 

2018 een themasessie mbt Medicatieveiligheid plaatsgehad. Daarmee is een 

project gestart wat in 2019 verdere uitwerking krijgt.  

Decubituspreventie: Per kwartaal bijhouden van decubitusgegevens door 

aandachtsvelder. 

 

Personeel: In 2018 was er sprake van een groter personeelsverloop ten opzichte 

van de voorgaande jaren.  In januari 2019 staat een strategisch overleg gepland 

over het te voeren beleid ten aanzien van het aantrekken en behouden van 

personeel, met als werktitel "Binden en Boeien". 

 

Palliatieve zorg: In het 1e kwartaal van 2019 zal de commissie palliatieve zorg 

de zelfevaluatie palliatieve zorg (IKNL) uitvoeren. Naar aanleiding van de 

uitkomsten zal een verbeterplan voor 2019 gemaakt worden. 

 

Bewegingsprogramma "Use it or loose it" wordt verder uitgewerkt om cliënten 

(en medewerkers) te stimuleren te bewegen om daarmee een positieve 

gezondheid te bevorderen.  

 

Sanare ontwikkelt een Sanare adviesraad (SAR) waarin alle functies zijn 

afgevaardigd, zodat het draagvlak binnen de organisatie zo groot mogelijk is. De 

leden vertegenwoordigen hun collega’s en geven gevraagd en ongevraagd advies 

op het gebied van kwaliteit, beleid en personeel.  

 

Domotica wordt binnen Sanare alleen op individueel niveau toegepast. In 2019 

onderzoeken we welke mogelijkheden een toegevoegde waarde kunnen zijn voor 

de cliënten in het algemeen. 

 

 

 

 


