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Inleiding 

Stichting Perspekt heeft een eindaudit uitgevoerd bij St. Elisabeth. Met deze audit geeft 

Perspekt een onafhankelijke beoordeling over kwaliteit van zorg en ondernemerschap aan de 

hand van de prestaties uit het kwaliteitssysteem PREZO VV&T keurmerkschema voor 

Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap 2017 (01/07/17, versie 1). 

 

De audit verschaft daarnaast ontwikkelingsgerichte informatie voor St. Elisabeth en biedt waar 

nodig concrete handvatten voor verbetering. 

 

 

Aanleiding 

U bent in het bezit van een PREZO VV&T 2017 keurmerk. Na de uitvoering van de tussentijdse 

audit bent u verder gegaan met het vormgeven van kwaliteit binnen uw organisatie. De 

volgende stap om het keurmerk te behouden, is het uitvoeren van de eindaudit. Tijdens deze 

audit ligt de focus op de voortgang van de in het vorige rapport geformuleerde 

aandachtspunten, de drie prestaties vallend onder de Pijlers en het logo- en keurmerkgebruik. 

Het doel van de audit is om te beoordelen of uw PREZO VV&T 2017 keurmerk gecontinueerd kan 

worden zoals dit ten tijde van de initiële audit is getoetst. 

 

Registratieadvies 

Op 17 januari 2022 heeft er een eindaudit plaatsgevonden binnen St. Elisabeth, op basis van 

het keurmerkschema PREZO VVT ‘17 v1. De scope van de audit is Verblijf inclusief behandeling, 

Verblijf, Individuele zorg, Dagbesteding. De kerngegevens van dit organisatieonderdeel staan in 

bijlage 2. 

Behaalde prestaties 

St. Elisabeth heeft 3 van de 3 prestatie(s) behaald. Hiermee voldoet St. Elisabeth aan het 

wegingskader van PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord 

ondernemerschap 2017 (01/07/17, versie 1). 

Advies 

De voorzitter verklaart namens het auditteam dat op basis van de genomen steekproef met 

voldoende diepgang is getoetst. Daarom adviseert het auditteam de directeur/bestuurder van 

Perspekt om het PREZO VV&T gouden keurmerk in de zorg voor St. Elisabeth te continueren.  

Vervolg 

Na een positief registratiebesluit neemt Perspekt contact met u op over uw wensen ten aanzien 

van een vervolgtraject. 
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Samenvatting bevindingen 

Algemene conclusie 

St. Elisabeth Roosendaal presenteert zich op haar website als volgt: “ We zijn een thuis met 

karakter, voor senioren met en zonder zorgvraag. Dagelijks bieden we, vanuit onze prachtige, 

historische locatie aan de Wouwseweg in Roosendaal, uitstekende zorg en dienstverlening. Er is 

volop ruimte voor ontmoeting en activiteiten, maar ook voor rust en bezinning. We zijn bewust 

een compacte zorgorganisatie en we kennen elkaar persoonlijk. Door er écht voor mensen te 

zijn, maken we dagelijks het verschil.” 

 

Bewoners en hun naasten waarderen St. Elisabeth. Op Zorgkaart Nederland scoort de 

organisatie een gemiddelde van 8,5. En 95% van de respondenten beveelt de organisatie aan. 

De palliatieve unit is gerealiseerd. Met ondersteuning van Waardigheid en Trots van Vilans 

maakt de organisatie een kwaliteitsslag met technologische innovaties, waaronder de slimme 

incontinentiematerialen en de heupairbag. De implementatie van domotica wordt verder 

uitgewerkt omdat de organisatie in het kader van de Wzd een open deuren beleid en leefcirkels 

hanteert. De bezoekbeperking tijdens corona is als positief ervaren voor de rust van mensen 

met dementie. De bezoekregeling op de woongroepen is in overleg met bewoners, medewerkers 

en cliëntenraad blijvend aangescherpt.  

 

Het algemene beeld over cliëntervaring, praktijk en instrumenten en reflecteren en verbeteren 

voor deze organisatie is positief.    

 

De aandachtspunten uit de tussentijdse audit zijn opgelost.  

P1. Levensverhaal niet altijd aanwezig omdat familie er niet aan wil mee werken. Bevinding 

eindaudit: In de dossiers heeft de auditor de levensverhalen kunnen inzien. 

P3. BHV. Gedurende een jaar zijn er geen BHV trainingen geweest vanwege de 

coronapandemie. Bevinding eindaudit: De BHV-trainingen zijn geweest.  

P3. Medicatieveiligheid. Bij de thuiszorg wordt niet alle medicatie in Medimo geregistreerd. 

Bevinding eindaudit: Dit is in de eindaudit niet aangetroffen.  

P1. Methodisch rapporteren thuiszorg. Het consequent rapporteren op doelstellingen is met 

name in de thuiszorg nog een uitdaging. Bevinding eindaudit: Een rapportage op alle doelen is 

aangetroffen.   

 

Tijdens de eindaudit is gebleken dat er een juist keurmerk- en logogebruik wordt aangehouden. 

 

  

Complimenten 

 Samenwerking. Binnen St. Elisabeth heeft de auditor een enthousiast en zeer innovatief 

team medewerkers aangetroffen die onderling heel korte lijntjes hebben en een goede  

samenwerking ervaren.  

 Leren en ontwikkelen. Ondanks de coronaperiode is st. Elisabeth volop bezig met 

ontwikkelingen waaronder de palliatieve zorg, op gebied van dementie, en 

technologische ontwikkelingen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van 

de doelgroep die steeds complexer wordt.  

 P1. Een compliment voor de zeer persoonsgerichte zorg die al start met de 

huisbezoeken voorafgaand aan de verhuizing.  

 P2. Communicatie. Een groot compliment voor de heldere cliëntgerichte website, media, 
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folders en nieuwsbrieven.  

Aandachtspunten 

 Geen aandachtspunten. 
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Toelichting per prestatie 

Hieronder ziet u per prestatie de beoordeling inclusief het aantal toegekende punten. Onder elke 

tabel vindt u een toelichting. Deze toelichting is gebaseerd op: 

 uitkomsten van cliëntervaring; 

 observatie van praktijk en instrumenten;  

 het inzien van registraties;  

 het reflecterend en verbetervermogen van medewerker en organisatie;  

 het hanteren van wet- en regelgeving.  

 

Per beoordelingscriterium worden punten toegekend. De verdeling is als volgt: 

Puntenverdeling  Beoordelingscriteria  

Cliëntervaring Goed op orde 30   

 Voldoende 20   

 Matig 10   

 Onvoldoende 5   

Praktijk en instrumenten Goed op orde 35   

 Voldoende 25   

 Matig 15   

 Onvoldoende 5   

Reflecteren en verbeteren Goed op orde 35   

 Voldoende 25   

 Matig 15   

 Onvoldoende 5   

 

De bevindingen en conclusies in dit rapport zijn tot stand gekomen conform het vigerende 

wegingskader. 
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Pijlers 
 

     

Waarde Uniciteit 

Prestatie P1 Persoonsgerichte zorg 
100  Behaald 

Cliëntervaring Goed op orde 30   

Praktijk en instrumenten Goed op orde 35   

Reflecteren en verbeteren Goed op orde 35   

     
 

Cliëntervaring 

Op Zorgkaart Nederland scoort de organisatie gemiddeld een 8,5. Deze waarderingen betreffen 

de gehele organisatie. Er zijn geen aparte pagina’s per doelgroep op Zorgkaart Nederland. Een 

waardering die de auditor leest, illustreert naar de mening van de auditor,  de ervaren 

persoonsgerichte ondersteuning: ‘De verzorging van mijn moeder is prima en goed en de 

benadering van de verpleging is persoonlijk dus voelt goed daarom een dikke plus voor het 

Elisabeth”. De uitkomsten cliëntervaring in de thuiszorg heeft de auditor gezien in de factsheet 

PREM wijkverpleging 2021. De auditor ziet  in deze factsheet dat de PREM enkele vragen bevat 

die passen bij het thema persoonsgerichte zorg zoals de vraag over de mate waarin de 

organisatie ingaat op wensen, de vraag of er sprake is van passende zorg bij uw manier van 

leven, en de vraag naar de ervaren aandacht. Op deze vragen scoort de organisatie rond de 8. De 

auditor heeft een aantal bewoners, deelnemers aan de externe dagbegeleiding en mantelzorgers 

gesproken tijdens de rondgang. Gesproeken personen vertellen dat zij persoonsgerichte zorg 

ervaren bij St. Elisabeth. De gesproken bewoners en mantelzorgers van de bewoners vertellen 

dat medewerkers goed naar hen luisteren. De auditor kent het volledige aantal punten toe.  
 

Praktijk en instrumenten 

Alle EVV-ers zijn minimaal opgeleid op niveau 3 en zorgen ervoor dat er binnen 24 uur een 

voorlopig Zorgleefplan (ZLP) voor elke nieuwe bewoner beschikbaar is, dat uiterlijk na 6 weken 

definitief wordt. In de zorgdossiers die de auditor heeft ingezien, is het levensverhaal van 

bewoners opgenomen. Dit geldt zowel intramuraal, bij de externe dagbesteding als in de 

thuiszorg. De auditor ziet een levensverhaal dat is geschreven door de zoon en dochter. Ook ziet 

de auditor dat de onderdelen uit het levensverhaal zijn vertaald in het zorgleefplan. Een auditee 

vertelt dat het heel fijn is om het levensverhaal te lezen en zo de cliënt beter te leren kennen. 

De auditee toont in de dossiers de verslagen van de MDO’s die 2 maal per jaar plaats vinden met 

alle betrokken disciplines, de Evv-er en de 1e contactpersoon.  

Het methodisch werken is op orde naar de mening van de auditor. Gesignaleerde risico’s ziet de 

auditor vertaald in zorgdoelen. Het rapporteren op doelen is aantoonbaar gemaakt in de dossiers. 

Dit is geconstateerd door het inzien van dossiers  op de afdeling somatiek De Strijpe, op de 

woongroepen en ook in de thuiszorg. Rapportage vindt plaats op alle domeinen. In de dossiers 

ziet de auditor dat het Wzd stappenplan, waar aan de orde, goed is te volgen. De auditor bezoekt 

een palliatieve unit met 4 bedden. Auditees laten aan de hand van de dossiers zien dat - sinds 3 

jaar-  ook waar nodig het formulier Zorgpad Stervensfase wordt gebruikt in de palliatieve fase. 

Daarnaast ziet de auditor dat alle disciplines rapporteren in het dossier, waaronder bijvoorbeeld 

de geestelijk verzorger en medewerkers externe dagbesteding.  

 

St. Elisabeth levert naar de mening van de auditor zeer persoonsgericht zorg en ondersteuning. 

Een mooi voorbeeld hiervan leest de auditor in de nieuwsbrief. Hierin staat een bericht van het 

team welzijn voor de mannelijke bewoners van de 1e etage de Strijpe (somatiek): “Op de 

huiskamer is er de gelegenheid op maandagmiddag als mannen onder elkaar een praatje te 
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maken, individueel ergens aan te werken of een potje te kaarten”. Er is voor elk wat wils. Voor 

mensen die dat fijn vinden, zijn er diensten in de kapel. In verband met corona zijn de vieringen 

op het moment van de audit alleen door de zusters te bezoeken. Bewoners kunnen meevieren via 

hun TV Kanaal. In de nieuwsbrief staan het weekprogramma activiteiten en het weekoverzicht 

gymgroepen. Auditees vertellen dat ‘mensen graag hier komen wonen omdat het kleinschalig is 

en vanwege de religieuze grondslag die past bij hun leefstijl’.   

De auditor heeft een gesprek met de zorg- en woonbemiddelaars. Zij vertellen zij in het 

huisbezoek voorafgaande aan inhuizing al zoveel mogelijk ophalen wat belangrijk is voor de 

bewoner. Zij geven dit intern door aan de Evv-er die deze zaken opneemt bij de opstelling van 

het zorgleefplan. Ook geven zij direct de wensen door aan bijvoorbeeld technische dienst als er 

alarmering nodig is en aan de keuken als er specifieke wensen rondom de maaltijden zijn. 

Auditees vertellen dat zij tijdens het huisbezoek er op wijzen dat alles zoveel mogelijk doorgaat, 

net als thuis. Dat betekent dat bijvoorbeeld een kleindochter de pedicure kan blijven voort zetten 

of dat een vertrouwde kapper aan huis kan blijven komen of dat de bewoner gewoon haar 

kaartclubje blijft volgen. ‘Wij zegen dan altijd: Je wisselt alleen van woning, aldus de auditees. 

Gesproken bewoners vertellen dat zij laagdrempelig klachten en ongenoegens kunnen uiten. 

Auditees zien dat de zorgzwaarte bij inhuizing toeneemt en dementie steeds eerder en vaker aan 

de orde is. Zij vertellen dat hiervoor een psycholoog beschikbaar is die bijvoorbeeld 

persoonsgerichte benaderingsplannen als een leidraad opstelt. De auditor ziet in de werkruimte 

van de Evv-er een voorbeeld van een benaderingsplan (geanonimiseerd) op het whiteboard.  

 

Het volledige aantal punten is toegekend.  

 

 

 

 

 

 
 

Reflecteren en verbeteren 

St. Elisabeth past Zorgkaart Nederland toe als een doorlopend meetinstrument voor de 

cliënttevredenheid voor de intramurale zorg, wijkverpleging, én de dagbesteding. De organisatie 

doet 2 maal per jaar een actieve uitvraag via Zorgkaart Nederland. In de thuiszorg maakt de 

organisatie daarnaast nog gebruik van de Prem. Daarmee is de werkwijze cliënttevredenheid 

geborgd in het proces. De organisatie bespreekt de uitkomsten met elkaar en neemt hier waar 

mogelijk meteen actie op.  

 

Auditees vertellen dat - naar hun visie-  bij goede persoonsgericht zorg ook hoort het verwachting 

management in de richting van het netwerk rondom de bewoner. Zij gaan tijdens een huisbezoek 

in gesprek met de toekomstige bewoner, deelnemers aan de externe dagbegeleiding en familie of 

netwerk over de vraag “Wat mag je van het netwerk verwachten”. De auditor vindt dit een mooi 

voorbeeld van gezamenlijk reflectie op het betrekken van het netwerk.  

Auditees vertellen dat de zorg- en woonbemiddelaars én de Evv- ers een training verwachting 

management hebben gevolgd. Ook vertellen zij dat zij - vanwege de toenemende zorgzwaarte  in 

verband met dementie- een training GRIP hebben gevolgd. Zij laten zien dat deze maatregel is 

opgenomen in hun doorlopende team- en verbeterplan. De organisatie beschikt over een 

doorlopend team- en verbeterplan voor elke afdeling dat is ingezien door de auditor. De auditor 

kent het volledige aantal punten toe.  
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Waarde Transparantie 

Prestatie P2 Communicatie en informatie 
100  Behaald 

Cliëntervaring Goed op orde 30   

Praktijk en instrumenten Goed op orde 35   

Reflecteren en verbeteren Goed op orde 35   

     
 

Cliëntervaring 

Op Zorgkaart Nederland zijn de reviews positief. Een citaat die de auditor gelezen heeft: 

‘Tevreden, zorg is goed en kan zichzelf zijn. Als er iets is, zegt ze het tegen desbetreffende 

persoon!’. En: ‘Bij het kennismakingsgesprek is goede  informatie gegeven’. De PREM bevat geen 

specifieke vragen over communicatie en informatie. Een vraag die wel raakt aan dit thema is de 

vraag over afspraken. De auditor ziet in factsheet PREM wijkverpleging 2021 dat de organisatie 

een 6,4 scoort op de vraag ‘Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd?. De bewoners die de 

auditor spreekt, zijn te spreken over de informatie die zij ontvangen. De auditor spreekt een 

mantelzorger die vertelt dat zij het bewonersboekje ‘heel fijn en  heel helder’ vindt.  Familie kan 

dit boekje mooi bekijken samen met ma of pa” zegt de mantelzorger. Het volledige aantal punten 

is van toepassing.  
 

Praktijk en instrumenten 

De auditor geeft een compliment voor de website van de organisatie. Deze website biedt 

informatie vanuit het perspectief van de bewoner. Er is voor alle producten en voorzieningen een 

heldere uitleg met foto’s en een filmpje met een virtuele tour. Daarnaast staat er een heldere 

uitleg over diverse regelingen, waaronder de klachtenregeling. De informatie over kwaliteit, leren 

en verbeteren is op deze website overzichtelijk weer gegeven, naar de mening van de auditor. De 

auditor ziet op de website dat de tarievenlijst is weer gegeven. Verder heeft de auditor een breed 

scala aan goed verzorgde informatiebrochures gezien. Alle verplichte en vigerende informatie 

heeft de auditor gezien. De folders die de auditor heeft gezien zijn zorgvuldig vorm gegeven en 

taalkundig cliëntgericht opgesteld. Wekelijks verschijnt er een nieuwsbrief voor bewoners. De 

auditor ziet de nieuwsbrief van week 3 met daarin informatie over jarigen, overledenen, nieuw 

vrijwilligers gestart en gestopt. Een doordenkertje:” Hardop in zichzelf praten doen veel mensen. 

‘t is ontspannend en je hebt altijd gelijk’. (Simon Carmiggelt). De organisatie heeft voor bewoners 

een informatieboekje met de informatie die nodig is. De organisatie beschikt over de functie zorg- 

en woonbemiddelaar die de intake en de rondleidingen verzorgt. Deze functionaris gaat op 

huisbezoek bij mensen die zich hebben gebeld al geïnteresseerde. In dat gesprek laten zij de 

mensen naar eigen zeggen  ‘Hun eigen plaatje vertellen. Zo halen wij op wat belangrijk is voor de 

betreffende persoon’. In de hal bij binnenkomst ziet de auditor een beeldscherm met de 

kabelkrant. Auditees ervaren intern korte lijnen, vertellen zij.  

 

Vanwege de religieuze achtergrond heeft St Elisabeth ervoor gekozen om geen vermelding te 

doen over euthanasie. Indien een cliënt een euthanasiewens heeft, is dit echter wel mogelijk. 

Auditees vertellen dat de verpleegkundige bereikbaarheid op de locatie is geregeld. De medische 

bereikbaarheid  door de huisarts of huisartsenpost is geregeld voor cliënten met verblijf zonder 

behandeling en ook voor de individuele zorg. Voor cliënten met behandeling is de medische 

bereikbaarheid geregeld door de beschikbaarheid van de specialist ouderengeneeskunde. 

Bewoners en de eerste contactpersonen kunnen meelezen in het digitale dossier ONS met Caren 

Zorgt.  

 

Daarnaast heeft het huis warme verbindingen naar de wijk en de omgeving. Normaliter, als er 

geen coronamaatregelen van toepassing zijn, organiseert de zorg- en woonbemiddelaar ook 

regelmatig rondgangen voor mensen in de wijk. Een auditee vertelt dat een wijkbewoner zich 

onlangs als geïnteresseerde heeft gemeld omdat zij 8 jaar geleden in zo’n rondgang een fijn 
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kontakt had ervaren. Deze persoon vroeg expliciet naar de betreffende  zorg- en 

woonbemiddelaar.  “Ik wil bellen naar het Elisabethje voor de zorg - en woonbemiddelaar. Er was 

zoveel tijd en aandacht, dat heb ik nooit vergeten” had  deze mevrouw gezegd. Het volledige 

aantal punten is van toepassing.  

 
 

Reflecteren en verbeteren 

De virtuele tour op de website is een idee dat is ontstaan om bezoekers te informeren tijdens de 

beperkte bezoekregeling in de coronaperiode. Sinds december 2021 wordt dit filmpje gebruikt om 

mensen een kijkje in het huis te laten nemen. De Cliëntenraad wordt regelmatig geconsulteerd 

over communicatie, zeker als het gaat om maatregelen omtrent corona die invloed hebben op 

bewoners. De medewerkers van de receptie zorgen voor het vullen van de digitale omgeving 

zoals de tvkrant. Dit komt op de televisies bij bewoners.  Op de dag van de audit leest de auditor 

op dit scherm dat er nieuwe vrijwilligers zijn gestart. Het volledige aantal punten is toegekend.  
 

     

Waarde Veiligheid 

Prestatie P3 Cliëntveiligheid 
100  Behaald 

Cliëntervaring Goed op orde 30   

Praktijk en instrumenten Goed op orde 35   

Reflecteren en verbeteren Goed op orde 35   

     
 

Cliëntervaring 

Tijdens de rondgang vertellen bewoners en mantelzorgers dat ze een veilig gevoel hebben in St. 

Elisabeth. Een mevrouw vertelt dat zij zich heel erg fijn voelt hier in huis. De reviews op 

Zorgkaart Nederland scoren gemiddeld een  8,5. In de PREM zijn vragen opgenomen die passen 

bij het thema sociale veiligheid, zoals de vragen: Voelt u zich op uw gemak?, Heeft u vertrouwen 

in de deskundigheid?. Op deze vragen scoort de organisatie een score rond de 8. De auditor heeft 

voorbeelden gehoord waaruit blijkt dat bewoners zich veilig voelen bij St. Elisabeth. Het volledig 

aantal punten is van toepassing.  
 

Praktijk en instrumenten 

De auditees vertellen dat zij tijdens de huisbezoeken terug horen van aspirant bewoners en 

familie dat veiligheid een belangrijk pluspunt is van St. Elisabeth. Als zij vragen “Wat zijn jullie 

verwachtingen?”, krijgen zij vaak te horen: “Ik wil veilig zitten”, aldus de auditees. In het 

huisbezoek horen de zorg- en woonbemiddelaars dan ook terug of er behoefte is aan alarmering 

die zij dan vervolgens kunnen regelen, zo vertellen zij aan de auditor. 

 

De auditees die de auditor heeft gesproken, zijn op de hoogte van de hygiëneregels. Tijdens de 

rondgang constateert de auditor dat de BHV op orde is evenals de inbraakpreventie en 

drinkwaterveiligheid. Met een auditee gaat de auditor in gesprek over de handhygiëne naar 

aanleiding van een observatie van de lengte van nagels. De auditee legt helder uit wat de 

afspraken hierover zijn. Hieruit blijkt voor de auditor dat de medewerker en leiding gevende 

weloverwogen keuzes maken en op de hoogte zijn van de hygiënerichtlijnen. De auditor geeft 

hierbij een extra compliment over de openheid van de auditee.  

 

De auditor ziet dat de organisatie beschikt over een beleid onvrijwillige zorg dat geldt voor de 

gehele organisatie dat intramuraal gericht is op zoveel mogelijk open deuren beleid. In de 

thuiszorg en externe dagbesteding wordt geen onvrijwillige zorg toegepast. De auditees vertellen 

dat in september 2021 de deuren op de woongroepen allemaal open zijn gegaan en er nu 

gewerkt wordt met leefcirkels voor bewoners. De auditees vertellen dat er een Wzd arts 
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beschikbaar is. In een dossier leest de auditor terug hoe de de evaluatie van de inzet van 

psychofarmaca bij een mijnheer met stemmingswisselingen is verlopen volgens het stappenplan 

Wzd. De evaluatie door betrokken arts en psycholoog is beschreven en helder te volgen in het 

dossier. Auditees vertellen dat de etage De Strijpe (somatiek) in principe niet meer geschikt en 

veilig is zodra mensen gaan dwalen. Dan is interne verhuizing naar de woongroep (afdeling pg) 

aan de orde.  

 

Auditees laten zien dat zij werken met een MIC procedure. Er is een incidentencommissie 

bestaande uit psycholoog, manager zorg, opleidingscoördinator, beweegagoog, verpleegkundig 

specialist en adviseur beleid, kwaliteit en veiligheid. De auditor ziet in het dashboard dat de MICS 

op team- en organisatieniveau maandelijks worden geanalyseerd. Verbeteracties staan in het 

doorlopende team- en verbeterplan en de auditor ziet dat deze zijn en/ of worden opgevolgd.  

 

Tijdens de rondgang toont de auditee de werkvoorraad medicatie, de medicijnkoelkast en laat 

zien hoe het delen en aftekenen van medicatie plaats vindt. De organisatie werkt met Medimo. 

Auditees vertellen dat structurele medicatiereviews voor de intramurale cliënten met behandeling 

samen met de apotheek plaats vindt. De auditor constateert dat gewerkt wordt volgens de veilige 

principes medicatieveiligheid.  

 

De auditor ziet de registraties, aftekenlijsten Haccp en heeft een auditrapport gezien uitgevoerd 

door Hygiëne Consult Nederland. Infectiepreventie- en antibioticabeleid is ontwikkeld en een 

infectiepreventiecommissie is ingesteld. St. Elisabeth neemt deel aan het Antibiotica Resistentie 

Netwerk (ABR). In de organisatie is de Bedrijfshulpverlening (BHV) 24/7 georganiseerd. BHV-ers 

krijgen met regelmaat opfrisbijeenkomsten en bijscholingen. Jaarlijks vindt een 

ontruimingsoefening plaats. Een auditee vertelt dat de trainingen bedrijfshulpverlening in 2021 

hebben plaast gevonden. Medewerkers zijn bewust gemaakt over de gevolgen van de AVG 

(Algemene Verordening Gegevensbescherming) in hun werk en acties voortkomend uit de AVG 

zijn uitgezet of onder de aandacht. Een externe Functionaris Gegevensbescherming bewaakt dit. 

 

Het volledige aantal punten is van toepassing.  
 

Reflecteren en verbeteren 

Medio 2021 heeft de organisatie een interne audit Wzd uitgevoerd. De auditor heeft gezien dat de 

verbeterpunten zijn vastgelegd. Een auditee vertelt: ‘Met de uitkomsten van de audit ligt er een 

mooie mooi basis om verder stappen te zetten. Een van de maatregelen is de opschaling van de 

Wzd scholing naar alle Evv-ers’. Auditees vertellen dat de organisatie- sinds de invoering van de 

Wzd- jaarlijks voldoet aan de wettelijke verplichting tot aanlevering bij de IGJ van een overzicht 

en analyse van de onvrijwillige zorg. 

 

Auditees vertellen dat de verschillende betrokken disciplines met elkaar in het halfjaarlijkse Mdo 

bekijken of de woonomgeving nog veilig en passend is. Het team welzijn is sinds juli geïntegreerd 

in de zorgteams om zo beter te kunnen inspelen op de persoonlijke veiligheid, vertelt de auditee. 

Ze noemt als voorbeeld dat bij onbegrepen gedrag goed gevolgd wordt wat passend is voor de 

bewoner. Elke etage beschikt sinds juli 2021 over een consulent welzijn om nog meer 

persoonsgerichte zorg en ondersteuning te kunnen bieden. “Deze korte lijntjes tussen zorg en 

welzijn komt ten goede aan de veiligheid van onze bewoners”, aldus een auditee.    

 

Auditees vertellen dat zij jaarlijks de verplichte trainingen voor medicatiebeleid volgen. Auditees 

laten zien dat het op de juiste wijze invullen van de MIC een verbeteractie is in het verbeterplan.  

In de gesprekken en tijdens de rondgang hoort en ziet de auditor dat de organisatie deelneemt 

aan een Vilans project ‘Anders werken in de zorg’. De projecten heup airbag voor valpreventie en 

het project slimme incontinentie zijn uitgebreid toegelicht aan de auditor. Auditees tonen de 

projectplannen. De projecten worden begeleid door een coach Waardigheid en Trots van Vilans. 

Op elke afdeling is een ambassadeur aangesteld die een scholing in de technologie heeft gehad. 

De organisatie beschikt over een vakgroep zorgtechnologie die ideeën van medewerkers en 
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bewoners ophaalt door middel van interviews, bekijkt en afweegt wat er past in de organisatie. 

De projectleider zorgtechnologie volgt een cursus verandermanagement, vertelt de auditee. De 

auditor vindt dit mooie voorbeelden van leren, ontwikkelen en verbetering van de cliëntveiligheid.  

 

Het volledige aantal punten is van toepassing.  
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Bijlage 1. Methodische verantwoording 

Audits vinden plaats onder toezicht van het College van Belanghebbenden. Dit college bestaat uit 

vertegenwoordigers van partijen uit de sector. Zij bewaken de kwaliteit van alle audits die 

Perspekt uitvoert. 

 

De datum, scope en het soort audit vindt u in hoofdstuk Registratieadvies van dit rapport. Er 

waren geen bijzonderheden voor deze audit van toepassing. 

 

Het auditteam bestond uit: 
 

 

 Voorzitter / Secretaris (Marita Meulmeester (LEAD)) 
 

 

 

Prestatieoverzicht 

 

Onderwerpen Wel/niet behaald 

 

Pijlers  

P1 Persoonsgerichte zorg Behaald 

P2 Communicatie en informatie Behaald 

P3 Cliëntveiligheid Behaald 
 

  

 

Totaal aantal prestaties getoetst en behaald 
Getoetst: 3 prestaties 

Behaald: 3 prestaties 
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Bijlage 2. Kerngegevens 
 

Peildatum 

Op welke peildatum zijn de gevraagde gegevens 

gebaseerd? 

01 december 2021 

 

Bestuursstructuur 

Bestuursstructuur Raad van bestuur en Raad van 

Toezicht 

Zorgbrede Governance Code 

Toelichting: 

Ja 

   

Verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

Onder verscherpt toezicht IGJ 

Toelichting: 

Nee 

 

Datum laatste inspectieverslag 13 december 2018 

Leveringsvoorwaarden 

Algemene Voorwaarden voor zorg (van ActiZ en/of 

BTN)? 

Toelichting: 

Ja 

 

Identiteit 

Identiteit We zijn een thuis met karakter, 

voor senioren met en zonder 

zorgvraag. Dagelijks bieden we, 

vanuit onze prachtige, historische 

locatie aan de Wouwseweg in 

Roosendaal, uitstekende zorg en 

dienstverlening. Er is volop 

ruimte voor ontmoeting en 

activiteiten, maar ook voor rust 

en bezinning. We zijn bewust een 

compacte zorgorganisatie en we 

kennen elkaar persoonlijk. We 

koesteren onze kleinschaligheid 

en het behoud hiervan is voor 

ons een belangrijke voorwaarde. 

Door er écht voor mensen te zijn, 

maken we dagelijks het verschil. 

Dagelijks werken we vanuit de 

waarden die geïnspireerd zijn op 

de Franciscaanse spiritualiteit: 

liefde, eenvoud, werkzaamheid 

en onthechting.   

Samenwerkingsverbanden 

Relevante samenwerkingsverbanden  Huisartsen, Thuiszorg West-

Brabant, gemeente Roosendaal, 

Bravis ziekenhuis, Palliatief 

netwerk, Regionaal Platform 

Dementie (RPD), Regionaal 

netwerk Antibiotica Resistentie 
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(ABR), St. Groenhuijsen, Ronaz, 

regionale afstemming Wzd, Fresh 

Unieke Mondzorg (tandarts en 

mondhygiënist) 

 

Diensten die zijn uitbesteed SVRZ, vervanging medische zorg 

voor SO buiten kantoor-uren 

Thuiszorg West-Brabant voor 

specialisaties op afroep 

(wondzorg, diëtiste, 

parkinsonverpleegkundge) 

SDB, salarisverwerking 
 

 

Lokatie St. Elisabeth 

In zorg  

Aantal cliënten in zorg op peildatum 177 

Uit zorg 

Aantal cliënten uit zorg het laatste volledige jaar 

Overlijden 

Ontslag / overig  

 

50 

37 

Scope Aantal cliënten 

Individuele zorg (Bij zelfstandig wonen – Zvw) 28 

Ondersteuning en begeleiding  

(Wmo, hulp bij het huishouden) 

10 

Verblijf (Wlz) 134 

Verblijf inclusief behandeling 

(Alleen behandeling wordt niet getoetst) 

88 

Dagbesteding  

(Inclusief Dagbehandeling/ Dagactiviteiten) 

17 

Revalidatie 

(o.a. Geriatrische revalidatiezorg, zorghotel) 

0 

Informele zorg 0 

Totaal aantal cliënten  Totaal: 277 

Specifieke kenmerken doelgroepen Er zijn 9 woongroepen van 6 of 7 

bewoners met dementie. Deze 

woongroepen worden De 

Laantjes genoemd.  

Er zijn 54 individuele 

zorgappartementen. Bij deze 

bewoners zien we een toename 

van zorgzwaarte. 

Binnen St. Elisabeth zijn nog 

zusters van de Congregatie 

woonachtig. De zusters wonen 

verspreid over St. Elisabeth, 

zowel in De Stedes 

(huurappartementen met bv 
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thuiszorg), De Strijpe (individuele 

appartementen met zorg) en De 

Laantjes (woongroepen). 

Privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening 

Diensten of zorg gefinancierd vanuit niet publieke 

middelen? 

Toelichting: 

Nee 

 

 

BOPZ-aanmerking 

BOPZ-aanmerking 

Toelichting: 

Ja 

BOPZ is nu Wzd 

Personeel 

Aantal personeelsleden (aantal personen en FTE) in 

loondienst op peildatum 

Personen: 

FTE: 

 

 

278 

147,8 

Instroom personeelsleden (aantal personen en FTE) 

in loondienst in laatste volledige jaar 

Personen: 

FTE: 

 

 

56 

19,2 

Uitstroom personeelsleden (aantal personen en FTE) 

in loondienst in laatste volledige jaar 

Personen: 

FTE: 

 

 

80 

30,2 

Verzuim van de personeelsleden op peildatum, 

exclusief zwangerschapsverlof 

 

14,9 % 

Aantal vrijwilligers in laatste volledige jaar 

Personen: 

FTE: 

 

160 

365,2 
 

Tussentijdse- of eindaudit 

Om wijzigingen ten opzichte van de voorgaande audit inzichtelijk te maken voor het 

auditteam vragen wij u een aantal aanvullende gegevens: 

 

Organisatiestructuur 

Hebben zich, ten opzichte van de voorgaande audit, 

ingrijpende wijzigingen in de organisatiestructuur 

voorgedaan? Bijv. wijzigingen in leidinggevende 

posities of juridische structuur, is er sprake van een 

fusie? 

Toelichting: 

Ja 

 

 

 

In 2021 is het welzijnsteam 

geïntegreerd in de zorgteams. 

Per 1 januari 2022 wordt de 

huidige manager die de 

individuele woningen (De Strijpe) 

aanstuurt opgevolgd door een 

nieuwe manager. Deze nieuwe 

manager gaat De Laantjes 1 tm 9 

(groepswoningen) aansturen. De 

huidige manager van De Laantjes 

gaat De Strijpe aansturen. Het 
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team nachtdienst valt vanaf 1 

januari onder de manager die De 

Laantjes 1 t/m 9 

(groepswoningen) aanstuurt.  

De manager die de medewerkers 

van De Strijpe aanstuurt 

(individuele woningen) stuurt ook 

de externe dagbesteding aan.  

Het component welzijn valt dan 

niet meer onder de manager 

facilitair.  

Per 1 januari 2022 komt er een 

senior controller die het team 

administratie aanstuurt en in het 

MT zit.  

Een intern planbureau ontwikkelt 

zich op dit moment als 

lokatieplanbureau. Dat betekent 

dat de medewerkers in de teams 

die voor de planning zorgen, zich 

volledig op de zorg kunnen 

richten.  

He team behandeling en 

begeleiding heeft een extra 

verpleegkundig specialist en een 

extra fysiotherapeut. 

 

Producten en/of dienstverlening 

Zijn er wijzigingen die van invloed zijn op de 

(deel)producten en diensten, het vervallen van 

(deel)producten/diensten of juist een aanvulling van 

(deel)producten/diensten? 

Toelichting: 

Ja 

 

 

 

Aanvullingen: 

De leefcirkels - alle deuren zijn 

open, echter sommige bewoners 

hebben een ‘leefcirkel’. Met een 

sensor wordt aangegeven waar 

een bewoner zich mag bevinden. 

Slimme incontinentie en 

heupairbag Wolk (inzet 

technologie) 

De broodkar voor 

broodmaaltijden wordt ingezet 

voor bewoners van De Strijpe.  

Bewoners van De Strijpe hebben 

een extra huiskamer.  

Mondzorg door interne 

mondzorgconsulenten is volledig 

overgenomen door FUM (Fresh 
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Unieke Mondzorg). 

Virtualtour - navigatool om 

digitaal in St. Elisabeth te kijken 

tbv toekomstige bewoners en 

hun naasten.  

 

 

 

 

Personeel 

Is de personele formatie ten opzichte van de 

voorgaande audit sterk uitgebreid en/of verminderd?  

Toelichting: 

Nee 

 

Op 1 december 2021 zijn 278 

medewerkers (147,8 fte) 

Op 5 oktober 2020 zijn er 260 

medewerkers (146,3 fte) 

Keurmerk- en logogebruik 

Zijn er aanvullende afspraken met Perspekt over 

keurmerk- en logogebruik? 

Toelichting: 

Nee 

 

 

Overige 

Is er andere informatie voor de tussentijdse audit van 

belang? 

Toelichting: 

Nee 

 

 

 

Dit formulier is ingevuld door: 

Naam en functie: L. de Geus 

adviseur beleid, kwaliteit en veiligheid 
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Bijlage 3. Auditprogramma 
 

Van Tot Inhoud Auditees Auditoren 

08:30 09:00 Observatie algemene ruimte, 

waaronder: 

Logo- en keurmerkgebruik 

 

 Voorzitter / Secretaris (Marita Meulmeester 

(LEAD)) 

09:00 09:15 Nadere kennismaking met 

vertegenwoordigers van de 

organisatie 

Mw. M. (bestuurder) 

Mw. A. (manager zorg) 

Mw. E. (manager zorg) 

Dhr. P. (controller) 

Mw. L. (adviseur beleid kwaliteit & 

veiligheid) 

 

Voorzitter / Secretaris (Marita Meulmeester 

(LEAD)) 

09:15 12:00 Observaties, 

registraties/instrumenten en 

gesprekken over: 

P1. Uniciteit – Persoonsgerichte 

zorg 

P2. Transparantie – Communicatie 

en Informatie 

P3. Veiligheid – Cliëntveiligheid 

Aandachtspunten vorige audit(s) 

 

Communicatie adviseur (Mw. I.) en 

zorg- en woonbemiddelaar Mw. E. 

over de virtualtour en zorg- en 

woonbemiddelaar (Mw. M)  

communicatie rondom inhuizing) 9:15 

- 10:00 uur 

 

Rondgang De Strijpe (individuele 

zorgappartementen) – rondleiding 

door Mw. D. verpleegkundige en 

aandachtsvelder kwaliteit en veiligheid 

10:00 - 11:00 uur 

 

Rondgang De Laantjes 10 (ELV) – 

Rondleiding J. B.  verpleegkundige en 

aandachtsvelder kwaliteit en veiligheid 

11:00 - 11:30 uur 

 

Rondgang externe dagbesteding - Mw. 

Voorzitter / Secretaris (Marita Meulmeester 

(LEAD)) 
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T. en Mw. K. medewerkers van de 

externe dagbesteding 

12:00 13:00 (voorlopige) Score en toelichting 

en werklunch 

 

 Voorzitter / Secretaris (Marita Meulmeester 

(LEAD)) 

13:00 16:00 Observaties, 

registraties/instrumenten en 

gesprekken over: 

P1. Uniciteit – Persoonsgerichte 

zorg 

P2. Transparantie – Communicatie 

en Informatie 

P3. Veiligheid – Cliëntveiligheid 

Aandachtspunten vorige audit(s) 

 

Technologische ontwikkelingen slimme 

inco en Wolk heupairbag (Mw. S. 

opleidingscoördinator en Mw. A. 

fysiotherapeut) 13:00 - 13:30 uur 

 

Geestelijk verzorger (Mw. U.  ivm 

persoonsgerichte zorg in coronatijd, 

moreel beraad, zingeving en 

palliatieve zorg (Mw. T. ), beide uit 

team Behandeling en Begeleiding 

13:30-14:00 uur 

 

Mw. K. verpleegkundig specialist over 

open toepassen van de leefcirkels 

(Wzd) 

14:00 - 14:30 uur 

 

Rondgang De Laantjes 1 t/m 9 

(groepswoningen) – rondleiding door 

Mw. E. verpleegkundige en 

aandachtsvelder kwaliteit en veiligheid  

14:30 - 15:30 uur 

 

Rondgang Thuiszorg, Mw. I. 

verpleegkundige en aandachtsvelder 

kwaliteit en veiligheid 

15:30 – 16:00 uur 

 

Voorzitter / Secretaris (Marita Meulmeester 

(LEAD)) 

16:00 16:30 Beoordelen prestaties en 

voorbereiden eindgesprek 

 Voorzitter / Secretaris (Marita Meulmeester 

(LEAD)) 



 

Auditrapport eindaudit PREZO VVT ‘17 v1 
St. Elisabeth, 17 januari 2022 

Pagina: 21/23 
 

 

  

16:30 16:45 Eindgesprek/terugkoppeling 

registratieadvies  

MT: 

Mw. M. bestuurder) 

Mw. A. (manager zorg individueel 

wonen) 

Mw. E. (manager groepswonen) 

dhr. P. (controller) 

Mw. M. (adviseur P&O, a.i.)  

L.  d.  G. (adviseur beleid kwaliteit en 

veiligheid) 

 

Uit de teams: 

M. v.  P.  (Laantje 123) 

E. d. B. (Laantje 456) 

T. G. (Laantje 789) 

J. d. B. (Laantje 10) 

T. W. (De Strijpe 1) 

I. W.  (De Strijpe BG/Thuiszorg) 

. v. d. M. (behandeling en begeleiding) 

I. K.  (externe dagbesteding) 

 

E v.P. woon- en zorgbemiddelaar) 

A. S. (opleidingscoördinator) 

S.  H.  (interne auditor) 

I. B. communicatiemedewerker 

 

 

Voorzitter / Secretaris (Marita Meulmeester 

(LEAD)) 
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Bijlage 4. Instrumentenoverzicht 
 

 

Algemeen 

  

Instrument Organisatie 

beschikbaar 

Auditor 

waargenomen 

Ingevuld formulier kerngegevens   

Ingevulde ARI (instrumentenoverzicht) Ja Ja 

Organogram  Ja Ja 

(Strategisch) Jaarplan/activiteitenplan & begroting Ja Ja 

Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag Ja Ja 

Strategische personeelsplanning Ja Ja 

Maatschappelijke verantwoording (conform vigerende eisen) inclusief jaarrekening, accountantsverklaring Ja Ja 

Informatiemateriaal (flyers, brochures e.d.) voor (potentiële) cliënten Ja Ja 

Registratie en opvolging van uitkomsten (valide) cliëntervaringsonderzoek Ja Ja 

Inzicht in de wijze van reflecteren en verbeteren m.b.t. de prestaties Ja Ja 

Registratie en opvolging van klachten/complimenten en ongenoegens cliënten Ja Ja 

Registratie en opvolging van incidenten (cliënten en medewerkers) Ja Ja 

Inspectierapport en opvolging (actueel = niet ouder dan 3 jaar) Ja Ja 
 

 

Pijlers 

  

Instrument Organisatie 

beschikbaar 

Auditor 

waargenomen 

Blijk van tevredenheid van cliënten m.b.t. persoonsgerichte zorg Ja Ja 

10% van de Zorgleefplannen (ZLP) met een minimum van 10 dossiers met relevante informatie over de 4 

domeinen (inventarisatie van wensen, afgestemd op waarden/behoeften/afspraken en 

doelen/evaluatie/rapportage/bijstelling) 

Ja Ja 

Structurele en periodieke ZLP besprekingen/cliëntbesprekingen/MDO  Ja Ja 

Blijk van tevredenheid van cliënten m.b.t. communicatie en informatie Ja Ja 

Informatie(materiaal) voor cliënten (in brochures en/of digitaal via website) zoals informatie over Ja Ja 
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zorgleefplan, zorg-/dienstverleningsovereenkomst, kosten, bescherming persoonsgegevens, inrichting 

appartement/huisregels (o.a. over veiligheid), procedure indicatie, toegang appartement/sleutelbeheer, 

wachtlijst/wachtlijstbegeleiding, bereikbaarheid, klachten, levensbeschouwelijke zaken en inspraak en 

medezeggenschap 

Informatie voor en afspraken met cliënten m.b.t. rechten en plichten van cliënten zoals zorgplannen 

opstellen en evalueren, inzagerecht, wettelijke vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid 

Ja Ja 

Blijk van tevredenheid van cliënten m.b.t. veiligheid Ja Ja 

Systematiek waarbij alle risico’s (basisveiligheid) van cliënten in kaart zijn gebracht, reflectie hierop en waar 

relevant preventieve en corrigerende maatregelen  

Ja Ja 

Aandacht voor fysieke veiligheid: brandveiligheid inclusief BHV, hulpmiddelen, voedsel-/drinkwaterveiligheid, 

infectiepreventie 

Ja Ja 

Aandacht voor sociale veiligheid: eenzaamheid, ouderenmishandeling, huiselijk geweld, grensoverschrijdend 

gedrag, vrijheidsbeperking 

Ja Ja 

Bescherming persoonsgegevens Ja Ja 
 

 

Het auditteam heeft 5 cliëntendossiers ingezien.  

 


