
 

 

 

Kwaliteitsverslag 2017: Locatie De Riethorst 

Zijpe 4, 8032 HX, Zwolle 

 

Locatie voor kleinschalig wonen voor bewoners met psychogeriatrische problematiek.  

Naast De Riethorst, in hetzelfde gebouw, bevindt zich woonzorgcentrum Rivierenhof van de 

stichting Driezorg.  

 

Personeelssamenstelling 

Functie aantal 

Huishoudelijk medewerkers 8 

Leerling Verzorgende individuele gezondheidszorg 1 

Verzorgende individuele gezondheidszorg 22 

Eerst verantwoordelijk verzorgende VV 3 

Verpleegkundigen 1 

 

Clienttevredenheid 

Eind 2017 zei 80 % van de geïnterviewden dat ze De Riethorst zou aanbevelen bij vrienden en 

familie (cijfers variërend tussen 6 en 10).  

Op Zorgkaart Nederland krijgt De Riethorst een 8,2. De actuele waardering op Zorgkaart Nederland 

vindt u hier: Waardering Riethorst Zorgkaart Nederland. 

Als positieve punten worden benoemd: zorgzaam personeel, persoonlijke aandacht, afspraken 

worden nagekomen, bewegingsruimte, deskundigheid van de medewerkers, kleinschaligheid zodat 

medewerkers ook familieleden goed kennen. Als verbeterpunt wordt benoemd dat er minder 

personeel op de werkvloer aanwezig is.  

 

Zorginhoudelijke risico-indicatoren 

De rapportage voor de gehele Zonnehuisgroep IJssel-Vecht kunt u hier vinden, Risico-indicatoren 

verslagjaar 2017. 

We lichten er enkele punten uit voor De Riethorst: 

- bij iedere bewoner is de tandarts betrokken, zijn de afspraken over mondzorg vastgelegd in het 

zorgdossier en zijn er aandachtsvelders voor mondzorg. De medewerkers worden geschoold in 

het verlenen van goede mondzorg.  

- 36,7% van de bewoners gebruikte in 2017 psychofarmaca (variërend van slaapmedicatie, 

middelen tegen verwardheid en depressie en dergelijke). Dit valt binnen wat landelijk gemeten 

wordt.  

- bij 23,3% van de bewoners werden vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast (exclusief 

gebruik van psychofarmaca). Dit zijn bijvoorbeeld sensoren bij het bed, om valgevaar te 

voorkomen. Het percentage komt overeen met de landelijke statistieken.  

- 6,7% van de bewoners ondervond gevolgen van doorliggen (decubitus) stadium 1-4.  

Landelijk is dat gemiddeld 7,1%. Eveneens 6,7% van de bewoners had decubitus stadium 2-4 

(landelijk 3,3%). 

 

Sterprojecten 

In de Riethorst is een begin gemaakt met het sterproject Eigenaarschap, zie voor meer informatie  

voortgangsrapportage ‘Eigenaarschap’. 

 

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-zonnehuisgroep-ijssel-vecht-locatie-de-riethorst-zwolle-3001289
http://zgijvsharepoint.zorgcombinatie.local/informatie/kwaliteitskaderverpleeghuiszorg/Kwaliteitsvenster/Notities%20voor%20kwaliteitsvenster/Risicoindicatoren%20verslagjaar%202017.pdf
http://zgijvsharepoint.zorgcombinatie.local/informatie/kwaliteitskaderverpleeghuiszorg/Kwaliteitsvenster/Notities%20voor%20kwaliteitsvenster/Risicoindicatoren%20verslagjaar%202017.pdf
http://zgijvsharepoint.zorgcombinatie.local/informatie/kwaliteitskaderverpleeghuiszorg/Kwaliteitsvenster/Notities%20voor%20kwaliteitsvenster/Voortgangsrapportage%20eigenaarschap%20mei%202018.pdf

