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Voorwoord
In dit kwaliteitsverslag wordt verantwoording afgelegd over de manier waarop elke dag aan de
cliënten van Cedrah zorg en diensten zijn verleend.
Deze vorm van verantwoording is nieuw en direct te herleiden naar het Kwaliteitskader
verpleeghuiszorg dat in januari 2017 is gepubliceerd. In dat kader staan “samen kwaliteit verbeteren”
en “van elkaar leren” centraal.
Samen werken aan kwaliteit en samen leren stond niet alleen in het jaar 2018 centraal voor Cedrah.
Het werken aan kwaliteit is een proces waarin meten, leren en verbeteren telkens terugkomen.
De titel van het strategisch plan van Cedrah luidt: ‘Samen bouwen en bewaren’. Het woord ‘samen’
staat symbool voor samenwerking binnen sterke teams rond de cliënt, maar ook voor samenwerking
met stakeholders en collega-zorgaanbieders om met elkaar een goed resultaat voor onze cliënten te
bereiken.
In het jaar 2018 is opnieuw elke dag zorg verleend, is huisvesting geboden en zijn diensten verleend
aan de cliënten van Cedrah. Dat is gedaan door gemotiveerde teams van medewerkers. Ondanks
tijden waarin de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel zwaar onder druk staat is uitvoering gegeven aan
het bieden van wonen, zorg en diensten aan ouderen. Ik ben dankbaar dat wij de kracht hebben
ontvangen om dit werk te doen.
Uiteindelijk draait het allemaal om het leveren van identiteitsgebonden zorg en diensten van hoge
kwaliteit, in het belang van onze oudere zorgvragers en bewoners. We hebben alle reden om de
Heere God te danken voor de gezondheid, kracht, betrokkenheid en wijsheid die Hij gaf om het vele
werk te mogen doen!

3

Hoofdstuk 1: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
1.1 Klantgericht
Cedrah heeft in haar missie en visie uitgewerkt hoe de organisatie invulling wil geven aan de
persoonsgerichte zorg. Klantgericht is één van de kernwaarden van Cedrah. Cedrah heeft dit als
reformatorische zorginstelling nader omschreven met: ‘Als schepsel van God is ieder mens uniek en
waardevol. We hebben oog voor de individuele klant met zijn mogelijkheden en zijn hierin
dienstverlenend op professionele en deskundige wijze’. Dit is ook verder verwoord in de
basisprincipes van de visie: ‘Cedrah bevordert zelfredzaamheid en ondersteunt het behoud van
sociale netwerken. Informele zorg en professionele zorg werken samen. Zo wordt de eigenwaarde
van kwetsbare mensen versterkt.’
1.2 Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
De uitwerking van de missie en visie van Cedrah sluit nauw aan bij het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg. In het kader hieronder is de tekst weergegeven uit het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat over de wijze waarop de cliënt in alle levensdomeinen
uitgangspunt is bij zorg- en dienstverlening met als doel om uiteindelijk de bijdrage aan de kwaliteit
van leven van een cliënt zo optimaal mogelijk te laten zijn. Iemand met een zorg- en
ondersteuningsbehoefte is vooral een uniek persoon met een eigen geschiedenis, een eigen
toekomst en eigen doelen.
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning vindt plaats binnen een relatie tussen cliënt en zijn
naasten, zorgverleners en zorgorganisatie. De kwaliteit van deze relaties, en met de deskundigheid
en competenties van de zorgverleners, bepaalt mede de kwaliteit van zorg en draagt aldus bij aan
de kwaliteit van leven van de cliënt.
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning vraagt van organisaties betrokkenheid en deskundigheid
om zorgverleners te ondersteunen bij het verstaan van de cliënt. Hiertoe heeft de zorgverlener een
stimulerende en veilige werkomgeving nodig in de zorgorganisatie waarin hij werkt, en tijd om dit
uit te voeren.
Kernwoorden zijn:
Compassie, uniek zijn, autonomie en inspraak bij vaststellen zorgdoelen.
1. Compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip;
2. Uniek zijn: de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met
een eigen identiteit die tot zijn recht komt;
3. Autonomie: voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden
leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase;
4. Zorgdoelen: iedere cliënt heeft vastgelegde afspraken over (en inspraak bij) de doelen ten
aanzien van zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning.
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1.3 Cliëntparticipatie
Cedrah heeft in 2018 haar missie en visie verder vormgegeven. In de woonleefgemeenschappen van
Cedrah is samen met cliënten, cliëntenvertegenwoordigers en cliëntenraden de cliëntparticipatie
bevorderd. Centraal hierbij staat dat de relatie tussen de cliënt en professional is versterkt, waardoor
de cliënt ervaart dat de zorgprofessional oog heeft voor de cliënt en voor de eigenheid en
voorkeuren van de cliënt. Tijdens de externe ISO audit in maart 2018 is getoetst of de compassie, het
uniek zijn en de autonomie ook merkbaar en voelbaar was in de organisatie.
Hieronder de bevindingen van deze audit.
Eigen regie cliënt
Goed onder controle; Doelen worden gehaald; PDCA-cyclus levert verbeteringen.
De volgende quote uit de waarnemingen illustreert hierbij: Waar mogelijk maken de cliënten van
KSW Nebo eigen keuzes met betrekking tot dagindeling en – invulling. Als familie daar een andere
mening over heeft, wordt er door de EVV-ers met hen in gesprek gegaan om de keuzes van de cliënt
te ondersteunen.

1.4 Middelen om cliëntparticipatie te bevorderen
Om dit te bereiken hebben de woonzorgcentra in 2018 medewerkers getraind. De cliënten en hun
vertegenwoordigers hebben beschikking over Caren, het cliëntportal waarbij zij invloed hebben op
het zorgleefplan.
Er is een organisatie-breed verbeterplan gestart om het methodisch werken te bevorderen. De
uitvoering van dit plan zal doorlopen in 2019. Door de doelgerichte rapportage en evaluatie van de
doelen wordt er gestuurd op de uitkomsten van de zorg.
Er zijn pilots gestart bij locatie Beth-San en locatie Nebo gericht op het bevorderen van de vrijheid
van cliënten, die beperkingen ondervinden door dementie door middel van de inzet van leefcirkels.
Evaluatie hiervan vindt plaats in 2019.
1.5 Persoonlijke beleving
De cliënten van Cedrah hebben voor de zorg van Cedrah gekozen omdat de identiteit past bij de
persoonlijke beleving. Cedrah laat daarom de zorg ook aansluiten op de persoonlijke wensen en
omstandigheden van de cliënt. Dit betekent dat de ene cliënt passende intensieve intramurale zorg
krijgt, de andere cliënt huurder is bij Cedrah en thuiszorg krijgt aangeboden en de derde cliënt
extramurale thuiszorg krijgt van Cedrah. In 2017 heeft Cedrah een Strategisch Plan 2018-2020
opgesteld. Dit Strategisch Plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met alle stakeholders.
Cliënten hebben op de Strategiedag rechtstreeks invloed gehad op de keuzen in het Strategisch Plan.
In het Strategisch Plan heeft Cedrah haar koers en strategie beschreven op de toenemende
zorgverzwaring bij de intensieve intramurale zorg, de ontwikkeling van lokale woon-zorg initiatieven
voor zorg dichtbij de oorspronkelijke woonplaats en kerkelijke gemeente en op de toekomst van de
extramurale thuiszorg.

5

In het kader van de versterking van de eigen regie van onze cliënten en de herijking van de strategie
heeft Cedrah in 2017 en 2018 een intensief traject gevolgd om te komen tot het definiëren van
klantwaarden. Bij dit traject zijn alle cliëntenraden betrokken, alsmede de centrale cliëntenraad.
Cliëntenraden hebben ook op hun locaties gesprekken met cliënten gevoerd over de vraag welke
dingen zij van belang vinden en wat zij zouden willen formuleren als klantwaarden. Op deze wijze
probeert Cedrah haar cliënten optimaal te betrekken bij kwaliteit van wonen, zorg en diensten op de
locaties.
1.6 Cliënttevredenheid
Cedrah voert een continue cliënttevredenheidsmeting uit. Iedere cliënt en/of vertegenwoordiger
wordt twee keer per jaar gevraagd om de cliëntbeleving te beoordelen. Omdat elk kwartaal hierop
gerapporteerd wordt, is Cedrah in staat om tijdig in te spelen op cliëntwensen en veranderingen bij
de cliëntbeleving. Bij de meting wordt ook de beleving van de identiteit gemeten. De identiteit van
Cedrah is de belangrijkste toegevoegde waarde en het is voor Cedrah daarom essentieel dat de
identiteit blijft aansluiten bij de persoonlijke levenssfeer van de cliënt.
Deze meting is in 2018 geëvalueerd waarbij de vragen begrijpelijker en meer eenduidig voor cliënten
gemaakt zijn. De vernieuwde meting wordt vanaf 2019 gebruikt.
Bij de meting in 2018 worden de volgende vragen gesteld:
1. Hoe tevreden bent u over de eigen regie, dat is: de dingen die u belangrijk
vindt, gebeuren ook?
2. Hoe tevreden bent u over de ondersteuning door uw mantelzorgers?
3. Hoe tevreden bent u over de samenwerking tussen uw mantelzorgers, de
vrijwilligers en de professionele zorg?
4. Ik kan merken dat medewerkers werken vanuit Bijbelse normen en
waarden.
5. De sfeer in de woongemeenschap sluit aan bij mij levensovertuiging.
Dit leverde de volgende resultaten op voor het jaar 2018:
Totaal
aantal
metingen
uitgevoerd

Aantal
cliënten
intramuraal

Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag
Totaal
1
2
3
4
5

NPS

60

4,2

4,4

4,3

4,3

4,3

4,3

20 %

77

4,3

4,5

4,4

4,5

4,5

4,4

56 %

Eben-Haëzer 107

51

4,4

4,5

4,4

4,5

4,5

4,5

32 %

Hebron

34

16

4,5

4,7

4,8

4,8

4,8

4,7

3%

Nebo

129

61

4,5

4,6

4,5

4,7

4,7

4,6

40 %

Rehoboth

104

51

4,5

4,6

4,5

4,5

4,6

4,5

34 %

Uitzicht

81

59

4,1

4,3

4,1

4,1

4,1

4,1

-7 %

Totaal

718

375

4,3

4,5

4,4

4,5

4,5

4,4

25 %

d’Amandelho
120
f
Beth-San
143

6

Hoofdstuk 2: Wonen en welzijn
2.1 Levenskwaliteit
Het kader voor wonen en welzijn gaat over de wijze waarop de zorgverleners en zorgorganisaties in
hun zorg- en dienstverlening oog hebben voor optimale levenskwaliteit en welzijn van cliënten en
hun naaste(n), en de wijze waarop zij gericht zijn op het bevorderen en ondersteunen ervan. Hierbij
speelt de zorg voor lichaam en geest van de cliënt een rol maar is de woon- en leefomgeving, waarin
de cliënt die verpleeghuiszorg ontvangt eveneens van groot belang voor zijn kwaliteit van leven.
2.2 Zingeving
Bij Cedrah zijn zorg voor lichaam en geest onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De cliënten hebben
gekozen voor Cedrah omdat Cedrah in de woonleefgemeenschappen hieraan merkbare invulling
geeft. Eén van de kernwaarden van Cedrah is ‘zingeving’. Cedrah heeft deze kernwaarde als
geestelijke kernwaarden als volgt nader uitgewerkt:
‘Met elkaar zoeken we naar de zin van het leven. Daarbij is de Bijbel ons richtsnoer, waarin God ons
oproept om tot Zijn eer te leven. Wij leven vanuit het besef dat Gods verkiezende genade in Christus
ons kan redden van zonde en dood door bekering en geloof.’
Cedrah realiseert haar missie en visie door:
1. Het bieden van wonen, zorg en diensten in en vanuit woongemeenschappen.
2. Door het koesteren en versterken van de eigenheid en lokale kleur van de
woongemeenschappen. De woongemeenschap krijgt vorm door de vraag van de klanten,
de lokale omstandigheden en de specifieke invulling van de identiteit.
3. Door het initiëren van wonen, zorg en diensten op plaatsen waar we kunnen aansluiten bij
gedifferentieerde vragen uit de achterban.
2.3 Invulling zorg
Cedrah heeft in 2018 hieraan invulling gegeven door het uitbreiden van de formatie van pastoraal
werkers en heeft op diverse locaties programma’s ontwikkeld voor zinvolle dagbesteding. Het
verzorgen van lichaam, kleding en woonruimte is de basis van de dagelijkse zorg van Cedrah. Op alle
locaties is de samenwerking met de informele zorg, zowel met de ruim 750 vrijwilligers van Cedrah
als de mantelzorgers geïntensiveerd.
2.4 Wooncomfort
Veel aandacht is er in 2018 geweest voor het ontwikkelen van het wooncomfort. Bij wooncomfort
gaat het om zaken als gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting. Op verschillende locaties is
verdere invulling gegeven aan het gastvrijheidsconcept. Zo is een visie ontwikkeld op de
servicepunten (o.a. receptiefunctie) van de locaties waarin het zich welkom en thuis voelen van de
cliënt een belangrijke waarde is. Er is gestart met een plan om het maaltijdconcept
toekomstbestendig te maken. De inrichting van gebouwen en leefcirkels zijn uitgebreid aan de orde
geweest. Bij de locaties Nebo en Beth-San zijn leefcirkels ingericht met ondersteuning van domotica.
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2.5 Toekomstbestendig woonvastgoed
Cedrah streeft naar een toekomstbestendig vastgoed. Een opsomming van de initiatieven:
 Planontwikkeling voor nieuwbouw aanleunwoningen Beth-San fase 3 in Moerkapelle;
 Planontwikkeling voor nieuwbouw van het woonvastgoed Marnixflat in Goes;
 Planontwikkeling voor nieuwbouw van zorg- en woonvastgoed d’Amandelhof in Capelle
ad IJssel;
 Planontwikkeling voor nieuwbouw zorgvastgoed Uitzicht in Vlaardingen;
 Planontwikkeling voor nieuwbouw van woonvastgoed in Krabbendijke;
 Planontwikkeling voor nieuwbouw van woonvastgoed in Yerseke;
 Het woonvastgoed Oordenstaete in Rotterdam is gerenoveerd en opgeleverd.
Er is een start gemaakt met de oprichting van een bewonerscommissie c.q. huurdersraad op elke
locatie waarin (woon)veiligheid gerelateerde zaken worden besproken.
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Hoofdstuk 3: Veiligheid
3.1 Veiligheidsbeleid
In 2018 is het beleid risico gestuurde brandveiligheid vastgesteld. Dit beleid gaat in op het sturen op
de aanwezige risico’s en het minimaliseren hiervan. BHV-trainingen zijn inhoudelijk aangepast zodat
ze aansluiten op het opgestelde beleid.
Op iedere locatie hebben ontruimingsoefeningen plaatsgevonden. De crisisorganisatie is getraind
door het uitvoeren van een ontruimingsoefening gekoppeld aan een crisissituatie. Deze manier van
trainen zal in 2019 worden gecontinueerd.
De infectiecommissie heeft toegezien op het onderhouden en toepassen van de hygiëneprotocollen.
Hierbij worden jaarlijks enkele locaties ge-audit door een deskundige infectiepreventie. Cedrah
participeert in de keten- en regiobijeenkomsten voor het bevorderen van reductie van
antibioticaresistentie.
3.2 Medicatieveiligheid
Het toepassen van de principes voor een veilige medicatieketen is op meerdere locaties onderwerp
geweest van audits. Er is een werkgroep gestart om principes voor een veilige medicatieketen verder
te implementeren op de locaties. De medicatie-incidenten zijn geanalyseerd op volumes en
oorzaken. Het aantal medicatie-incidenten is beoordeeld t.o.v. het aantal medicatie-distributies. In
2018 is een BI-tool in gebruik genomen waarmee het inzicht in, en de presentatie van de
incidentenanalyses verbeterd wordt.
In 2018 is verder ingezet op het laten plaatsvinden van een medicatiereview tussen de specialist
ouderengeneeskunde en apotheker. De uitkomsten van de medicatiereviews worden echter niet
altijd opgenomen in het zorgdossier van de cliënt omdat aanpassingen in medicatie soms direct door
de arts aan de apotheker worden doorgegeven.
In onderstaande grafiek valt te zien bij welk percentage cliënten een medicatiereview is uitgevoerd.
Deze meting is alleen uitgevoerd onder cliënten met een ZZP inclusief behandeling waardoor er geen
meting is uitgevoerd in d’Amandelhof en Uitzicht omdat ZZP’s inclusief behandeling daar niet
geleverd worden. Met deze opzet is de methodiek van de indicatoren basisveiligheid, gebaseerd op
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, gevolgd.

Percentage cliënten bij wie een
medicatiereview is uitgevoerd
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Beth-San

Eben-Haëzer

Hebron
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Nebo

Rehoboth

3.3 Vrijheidsbevordering versus valrisico
De nadruk op vrijheidsbevordering heeft als keerzijde dat het valrisico toeneemt. In 2018 hebben 14
valincidenten plaatsgevonden met een ernstige uitkomst. Al deze mogelijke calamiteiten zijn
onderzocht of er sprake was van een tekortkoming in de zorg, dit was bij geen van de incidenten het
geval. Hierdoor wordt nauwlettend de balans bewaakt tussen vrijheidsbevordering en valrisico.
3.4 Vrijheidsbeperkende maatregelen
Binnen Cedrah zijn we terughoudend met het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen. Elke
locatie heeft een BOPZ-commissie, waarin een aandachtsvelder BOPZ, psycholoog, teamleider zorg
en SOG deelnemen. Jaarlijks vinden scholingen plaats waarin niet alleen aandacht is voor de regels
rondom de uitvoering van de wet-BOPZ, maar ook voor praktische oplossingen en aandachtspunten.
In onderstaande grafiek wordt het percentage cliënten bij wie vrijheidsbeperkende maatregelen
worden toegepast weergegeven. De hoge score van Hebron valt te verklaren doordat in Hebron
alleen maar cliënten met een PG-indicatie wonen, terwijl op andere locaties ook sprake is van
cliënten met een somatische indicatie. D’Amandelhof en Uitzicht zijn geen BOPZ instelling, dit heeft
invloed op de lage scores bij deze locaties.

Pecentage cliënten met
vrijheidsbeperkende maatregelen
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3.5 Decubituspreventie
Preventie van decubitus vindt plaats bij alle bewoners. Voorafgaand aan het Multidisciplinair Overleg
(MDO) wordt voor de bewoner een risicosignalering ingevuld op het gebied van huidletsel. Daarnaast
zijn er natuurlijk ook andere momenten of situaties waarbij risico’s op dit gebied worden
gesignaleerd. Indien er een verhoogd risico of een decubitusgraad aanwezig is, wordt er een
actieplan gestart en gehandeld volgens beleid.
In onderstaande grafiek wordt het percentage cliënten met decubitus categorie 2 of hoger op het
totaal aantal WLZ cliënten weergegeven. Deze puntprevalentiemeting vond plaats in december 2018.
Door deze eenmalige meting is het moeilijk een verklaring voor de verschillen te geven.
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Percentage cliënten met decubitus
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3.6 Lerende organisatie
Leren van fouten staat hoog in het vaandel bij Cedrah. Om effectiever te kunnen leren van fouten zijn
de registratie mogelijkheden voor het registreren van incidenten verbeterd en is er een
opleidingsprogramma opgesteld voor het verbeteren van het melden van incidenten. Daarnaast is
een verbetertraject gestart om verdiepende analyses over de gemelde incidenten te kunnen doen,
onder andere met behulp van een BI-tool. Ook is een e-learningsmodule ontwikkeld om de
bewustwording van het melden van incidenten te vergroten.
In onderstaande grafiek is het aantal medicijnincidenten per cliënt te zien op organisatieniveau. Op
elke locatie is een MIC-commissie ingesteld, die de incidenten bespreekt in de teams, analyses
uitvoert en trends bekijkt met het doel om het aantal incidenten te verminderen.

Trendlijn medicijnincidenten Cedrah (ratio aantal
medicijnincidenten gedeeld door aantal cliënten)
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Q1 2018

Q2 2018

Q3 2018

Q4 2018

De trend bij de medicijnincidenten is licht stijgend. De oorzaak hiervan komt door verschillende
factoren. Per 1.1.2019 is het vermelden van incidenten door een vernieuwd meldformulier
vereenvoudigd en is er veel aandacht geweest in de organisatie voor het melden van incidenten. Dit
heeft tot gevolg dat de meldingsbereidheid in de organisatie is gestegen. Anderzijds is door de
toename van intensieve zorg het medicijngebruik ook toegenomen en daarmee de foutkans. De
trendlijn per locatie wordt gebruikt om het effect van verbeterinterventies te monitoren.

11

In onderstaande grafiek is per kwartaal het aantal valincidenten per cliënt te zien. De oorzaken van
de valincidenten zijn verschillend maar vaak is de achteruitgang in mobiliteit de hoofdoorzaak van
een valincident. Er is veel aandacht voor de inzet van preventieve maatregelen om valincidenten te
voorkomen. Ook wordt halfjaarlijks een risicosignalering op vallen uitgevoerd, waarin aandacht
geschonken wordt aan risicofactoren rondom vallen.
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De trend bij valincidenten is dalend. Enerzijds is dit het effect van de structurele risicosignalering
i.c.m. preventiemaatregelen en het lerend vermogen van de organisatie a.d.h.v. incidentanalyse van
valincidenten met ernstige gevolgen. Anderzijds is door de toename van de gemiddelde leeftijd een
verhoogd valrisico en verminderde mobiliteit. Een sterk verminderde mobiliteit leidt paradoxaal tot
minder valincidenten (cliënten zitten in rolstoel of zijn bedlegerig). Net als bij de trendlijn
medicijnincidenten, wordt de trendlijn per locatie gebruikt om effecten van verbeterinterventies te
monitoren.
3.7 Informatiebeveiliging
Cedrah heeft in 2018 veel gedaan op het gebied van informatiebeveiliging, bescherming
persoonsgegevens en privacy-beleid. De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
was in de jaren 2016 en 2017 voorbereid. In 2018 is hieraan nog een extra impuls gegeven door het
aanstellen van een gecertificeerde Functionaris Gegevensbescherming als projectleider. In
september heeft er een extern assessment plaatsgevonden. Gebleken is dat Cedrah in de laatste
fase, de optimalisatiefase, van de implementatie zit. Hierbij wordt voldaan aan de vereisten van de
AVG, maar is verdere optimalisatie nodig om volledig aan de tekst en geest van de AVG te voldoen.
De geconstateerde restpunten zijn opgenomen in het jaarplan van de Stuurgroep
Informatiebeveiliging. Er zijn op twee locaties foto-audits uitgevoerd om het privacy-bewust-zijn
verder te bevorderen.
Het privacy-bewust-zijn is binnen Cedrah over het algemeen goed ontwikkeld. Dit komt door:
- de reclamecampagne door de overheid rondom de invoering van de AVG;
- het via mailberichten onder aandacht brengen van bescherming persoonsgegevens;
- de presentatie en de leerlijn van de afdeling Marketing en Communicatie.
Er waren in 2018 geen beveiligingsincidenten die een datalek tot gevolg hadden. Er hoefde geen
melding gedaan te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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Hoofdstuk 4: Leren en werken aan kwaliteit
4.1 Interne en externe audits
Cedrah is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Tijdens de externe audit werd getoetst of Cedrah voldeed
aan de gestelde eisen en werd het centrale thema ‘eigen regie van de cliënt’ beoordeeld. Tijdens
deze audit zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Er heeft in maart 2018 een bezoek van IGJ plaatsgevonden in verband met de pilot toetsingskader
voor bestuur van zorgorganisaties. Cedrah is uitgekozen voor deze pilot omdat IGJ aan de hand van
bij IGJ bekende parameters de indruk had/heeft dat Cedrah bestuurlijk een stabiele organisatie is. Zij
hebben getoetst of deze indruk ook overeen kwam met de werkelijkheid. Door middel van
gesprekken met RvT, RvB en MT heeft deze toetsing plaatsgevonden. Het nieuwe toetsing kader van
IGJ voor gezond bestuur heeft als norm gediend. In het nagesprek heeft IGJ aangegeven dat de goede
indruk die zij van Cedrah hadden is bevestigd. Aansluitend aan dit bezoek heeft er een er
onaangekondigd toezicht bezoek plaatsgevonden bij d’Amandelhof. Het rapport van IGJ laat zien dat
d’Amandelhof op alle punten een positieve score heeft behaald.
In 2018 hebben de interne audits volgens de meerjarenplanning plaatsgevonden. Om meer focus aan
te brengen in de verbeteracties naar aanleiding van de interne audits is besloten om de
waarnemingen tijdens interne audits te classificeren.
4.2 Metingen
Elk kwartaal worden er KPI’s gemeten op de locaties. Deze KPI’s zijn vooral gericht op de kwaliteit
van zorg. De uitkomsten van deze metingen geven stuurinformatie aan de locaties om continu de
kwaliteit van zorg bij te sturen (zie details in de grafieken bij paragraaf 3.2 t/m 3.5)
4.3 Lerende netwerken
2018 stond in het teken van het verder implementeren van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
Het opzetten van lerende netwerken is hiervan een prominent onderdeel. Er is een lerend netwerk
opgezet voor bestuurders van reformatorische zorginstellingen. De kwaliteitsafdelingen van de
samenwerkende reformatorische zorginstellingen vormen een netwerk. Lerende netwerken voor
zorgmedewerkers worden lokaal georganiseerd. Begonnen is met intervisie tussen
EVV’ers/VIG’ers/verpleegkundigen van de organisaties uit het lerend netwerk. Hier kunnen deze
medewerkers bij een andere organisatie ‘in de keuken kijken’, wat waardevolle input kan geven,
maar ook kan bijdragen aan werkplezier en motivatie. Cedrah ziet lerende netwerken als een
belangrijk speerpunt in het boeien en binden van medewerkers
4.4 Klachtenfunctionarissen
Cedrah, Zorggroep Sirjon en RST Zorgverleners hebben gezamenlijk klachtenfunctionarissen
aangesteld. De klachtenfunctionarissen geven vorm aan het beleid klachtenbehandeling conform
Wkkgz. Zij hebben in eerste instantie een bemiddelende rol bij uitingen van onvrede en in tweede
instantie zijn zij procesbegeleider bij een formele klacht. Cedrah heeft de klachtencommissie
behouden, deze treedt op als onderzoekscommissie bij een formele klacht en de commissie brengt
over de klacht advies uit aan de Raad van Bestuur.
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In 2018 zijn dertien uitingen van onvrede gemeld en behandeld door de klachtenfunctionarissen.
Deze klachten hadden betrekking op de organisatie van de zorgverlening en de nakoming van
afspraken rondom de zorg. Al deze uitingen van onvrede zijn naar tevredenheid afgehandeld.
Aard van de klacht

Aantal

Communicatie
Technisch
Organisatie
Werkverhouding
Financieel
Overig

4
4
2
1
1
1

In 2018 zijn geen formele klachten ingediend bij de Raad van Bestuur. De klachtencommissie heeft
geen klachten behoeven te onderzoeken.
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Hoofdstuk 5: Leiderschap, governance en management
5.1 Visie op zorg
In het Strategisch Plan 2018-2020 heeft Cedrah haar visie op zorg uitgewerkt. Cedrah ontleent haar
bestaansrecht aan het leveren van intensieve zorg aan ouderen die bewust hebben gekozen voor de
identiteit van Cedrah. Cedrah blijft intensieve zorg in de woonleefgemeenschap bieden op de
plaatsen waar Cedrah dat nu al doet. De woonleefgemeenschap houdt een gecombineerd aanbod
van zorg, wonen en diensten in, waarbij de focus binnen het zorggebouw ligt op het bieden van WLZzorg, omdat naar verwachting een groeiende vraag naar deze zorg bestaat.
De huidige woonleefgemeenschappen worden gehandhaafd, waarbij Cedrah wel flexibel
meebeweegt met de ontwikkelingen in de doelgroep. Dit betekent dat waarschijnlijk in de komende
jaren het aandeel en volume dementiezorg zal toenemen en dat er een accentverschuiving naar
intensieve zorg zal plaatsvinden door een korte verblijfsduur en hoge leeftijd van klanten. Deze
ontwikkeling heeft als mogelijk gevolg dat gebouwen aangepast moeten worden, bijvoorbeeld door
de realisatie van meer woongroepen voor dementerende klanten. Tevens vraagt dit specifieke
aandacht voor deskundigheidsbevordering van het personeel.
5.2 Investeren, behouden en samenwerken
Voor de komende jaren betekent bovenstaande strategie dat er geïnvesteerd wordt in:
I.
II.
III.
IV.
V.

Het ontwikkelen van expertise op dementiezorg bij medewerkers;
Het investeren in gekwalificeerd personeel voor het bieden van intensieve zorg;
Het bieden van passende dagbesteding voor mannen;
Onderzoek naar de mogelijkheid van 1 behandeldienst, met als doel investeren in de
kwaliteit van behandeling en het vergroten van kennis over intensieve zorg binnen Cedrah;
Onderzoek naar de invulling van het concept Verzorgd Wonen.

Cedrah blijft tijdelijke zorg als product aanbieden. De tijdelijk zorg wordt geboden aan ouderen die
de identiteit van Cedrah delen.
Het boeien en binden van medewerkers is in een krimpende arbeidsmarkt een uitdagende opgave
voor Cedrah. Cedrah zet met het project “Zorg voor Personeel” alle zeilen bij om een aantrekkelijke
werkgever te blijven voor het personeel en om met nieuw personeel vacatures te vervullen, nu en in
de toekomst. Vanaf 2018 zijn extra financiële middelen ter beschikking gekomen in het kader van het
landelijke programma Thuis in het Verpleeghuis. Deze middelen moeten vanaf 2019 voor 85%
besteed worden aan uitbreiding van zorgpersoneel. In een al sterk concurrerende arbeidsmarkt weet
Cedrah het benodigde personeel te binden.
Er is een klantvraag naar reformatorische thuiszorg in het werkgebied van Cedrah, zowel binnen als
buiten de woonleefgemeenschap. Die zorg is niet altijd rendabel, zeker niet als er grote reisafstanden
nodig zijn voor weinig klanten. Tegelijkertijd is de thuiszorg een gevraagd product, dat de
doorstroom naar WLZ-zorg mogelijk bevordert en verpleegkundigen aan Cedrah bindt. Het
uiteindelijke doel is om de vraag van reformatorische klanten te bedienen in de keten, samen met
reformatorische samenwerkingspartners van Cedrah. Hierbij is in Zeeland samengewerkt met RST
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Zorgverleners, waarbij thuiszorgcliënten van Cedrah door RST zijn overgenomen en vice versa om de
cliënten zo beter te kunnen bedienen.
5.3 Zorgcontractering
Cedrah heeft een vast team wat zich bezig houdt met de zorgcontractering. Cedrah is dankbaar dat
met de zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten alle benodigde contracten voor WLZ, ZWV en
WMO afgesloten konden worden. Gebleken is dat er een open dialoog is tussen Cedrah en de
contractpartijen waarin de kwaliteit van zorg voor de cliënten voorop staat.
5.4 Sturen op kernwaarden
De identiteit wordt door Cedrah gekoesterd. Medewerkers worden toegerust om de kernwaarden
van Cedrah uit te dragen. Door middel van gesprekken met cliënten, Cliëntenraden en de Commissie
van Advies wordt voortdurend getoetst of de uitgedragen identiteit passend is bij de beleving van de
identiteit door cliënten. In 2018 zijn klantwaarden opgesteld in overleg met de cliëntenraden. De
klantwaarden zijn opgesteld met het doel het belang van de klanten voor Cedrah voorop te stellen.
5.5 Leiderschap en goed bestuur
Het invoeren van de nieuwe Governance Code Zorg en de certificering op basis van ISO9001:2015
hebben in 2018 er toe geleid dat er speciale aandacht geweest is voor het (her)inrichten van de
Governance en het CRS-management (CRS: Compliance, Risicomanagement en
Stakeholdersmanagement). De nieuwe governancecode heeft geleid tot enige aanpassingen van de
statuten en wijziging van de reglementen voor Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
Cedrah heeft een cultuur van dialoog en vertrouwen. Dit is zichtbaar door de laagdrempelige
gespreksmomenten met de stakeholders.
In 2018 is nagedacht over de oprichting van een VAR (verpleegkundige adviesraad). Cedrah heeft
ervoor gekozen om een VVAR (verzorgende en verpleegkundige adviesraad) op te richten die de
bestuurder van inhoudelijke adviezen kan voorzien.
5.6 Rol en positie interne organen en toezichthouder
Er is in de organisatie structureel en informeel contact tussen de verschillende organen zoals de
lokale cliëntenraden, de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad, de Commissie van Advies
(orgaan dat adviserend is in het uitdragen de identiteit door de organisatie). De Raad van Bestuur en
de Raad van Toezicht bezoeken onafhankelijk van elkaar intensief de locaties en spreken met
bewoners en medewerkers. Op deze wijze wordt de thermometer in de organisatie gehouden.
De jaarlijkse Duindagen – een strategisch begrip bij Cedrah- en de gezamenlijke studiedag voor Raad
van Toezicht, Raad van Bestuur en managementteam stonden in 2018 in het teken van innovatie.
Een gerenommeerd spreker hield Cedrah voor dat ‘innovatie alles is wat je morgen anders gaat
doen’. Cedrah bevindt zich in een denkproces om dit concreter te maken. Voor Cedrah is innoveren
het invoeren van vernieuwingen die leiden tot verbeteringen van de kwaliteit van de zorg, wonen of
diensten. Dit kan in de praktijk het toepassen van een vernieuwende techniek zijn, het invoeren van
concept dat de cliënt meer regie geeft over het eigen leven of het ontwikkelen van Sterke Teams.
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5.7 Inzicht hebben en geven
In 2018 heeft een voortgaande ontwikkeling plaatsgevonden op het verkrijgen van inzicht in de
voortgang van de kwaliteitscyclus op de locaties. Het uitvoeren van de verbeteracties en het meten
van de effecten van verbeteringen vindt plaats op de locaties. De resultaten hiervan (Check en Act
fases van de PDCA-cyclus) worden organisatie-breed gecommuniceerd. Er heeft een evaluatie
plaatsgevonden van de organisatiewijziging uit 2017 waarbij de locatiemanagers rechtstreeks
aangestuurd worden door de Raad van Bestuur. Dit heeft geleid tot kortere lijnen, vergroting van de
betrokkenheid en meer transparantie.
5.8 Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise
Cedrah is nog zoekende naar een passende vorm hiervoor. Tot op heden werkt Cedrah met
behandelaars die per locatie worden ingehuurd. Dit geeft enerzijds een sterke lokale zorgketen,
anderzijds is het een belemmerende factor voor een eenduidig beleid. Met deze structuur is het
bijvoorbeeld niet goed mogelijk om een closed-loop medicatiesysteem te hebben, omdat lokale
samenwerking en centrale inrichting van het systeem niet parallel lopen. In 2018 heeft een
onderzoek naar een eigen behandeldienst plaatsgevonden. Een uitkomst hiervan is dat Cedrah een
verpleegkundig specialist heeft aangenomen. In 2019 vindt verder onderzoek naar mogelijkheden
rondom een eigen behandeldienst plaats.
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Hoofdstuk 6: Personeelssamenstelling (voldoende/vakbekwaam personeel)
6.1 Personeel
Zonder voldoende bevoegd en bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde
verpleeghuiszorg worden geleverd. De complexer wordende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt
en groter wordende behoefte aan eigen regie en invloed bij zowel de klanten als medewerkers
vragen om een organisatie met aandacht voor de behoeften van klanten, wensen en competenties
van de medewerkers en flexibiliteit en verandervermogen van de organisatie.
Uit de strategische risico-inventarisatie die gedaan is in het proces voorafgaand aan het bepalen van
de strategie blijkt dat de arbeidsmarkt als grootste risico wordt gezien door locatiemanagers en MT
van Cedrah. Uit analyse en ervaring zien we dat de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Daarnaast
zien we een grotere uitstroom dan instroom van medewerkers binnen Cedrah, alsmede binnen de
branche. Hoofdoorzaken hiervoor zijn onvoldoende uitdaging, ervaring van hoge werkdruk en het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd bij medewerkers van Cedrah.
Cedrah werkt de komende jaren aan drie doelen om blijvend de klantvraag te kunnen bedienen:
 Het behouden van het huidige personeel;
 Het investeren in Cedrah als aantrekkelijk werkgever voor verschillende generaties;
 Het samenwerken met andere partijen (scholen en andere reformatorische
zorgaanbieders).
Deze drie doelen zijn geprioriteerd, waarbij het behouden van het huidige personeel op basis van de
analyse de hoogste prioriteit heeft. Er is een projectgroep ‘Zorg voor personeel’ opgezet die zich de
komende jaren zal richten op interventies die horen bij deze drie doelen. Punten die hierbij onder
andere aan de orde zullen komen zijn: medewerkers meer uitdaging bieden in het werk; werkdruk
verlagen door tijdelijk meer inzet van medewerkers; specifieke wervingskanalen inzetten voor
jongeren en herintreders; opzetten van lokale wervingsteams; samenwerken met andere
reformatorische zorgaanbieders en scholen om bijvoorbeeld een maatwerk scholingstraject voor
medewerkers aan te kunnen bieden en vanuit de deskundigheid van Cedrah lessen te verzorgen op
scholen.
Op deze manier zet Cedrah zich actief in om voor nu en in de toekomst voldoende gekwalificeerde
medewerkers in dienst te hebben om de juiste zorg aan de klanten te kunnen geven.
In 2018 is een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. De uitkomst van de Net
Promotor Score uit dit onderzoek was – 3,7, hoger dan het sectorgemiddelde van – 8,8. De uitkomst
was dus enigszins positief te noemen, verbeterpunten zijn per locatie en centraal opgepakt.
6.2 Sterke Teams
Cedrah heeft in 2017 het beleid Sterke Teams vastgesteld. De basisgedachte van Sterke Teams is
kleine teams die goed en snel kunnen inspelen op de wensen van de cliënten en ook snel zich kunnen
aanpassen aan een veranderde zorgvraag. Al een aantal jaren waren er op de locaties zogenaamde
sterke teams ingericht. Deze teams werken zoveel als mogelijk als zelforganiserende teams. Per team
is de mate van zelforganisatie aangepast aan de behoefte van de cliënten en de draagkracht van het
team. De positieve ervaringen met deze manier van werken heeft er toe geleid dat de principes van
sterke teams de basis vormt voor de inrichting van de organisatie. Er zijn twee interne coaches
aangesteld die samen met alle teams een teammonitor afnemen. Hiermee wordt inzicht verkregen in
de mate waarin het team een sterk team is en waar verdere ontwikkelpunten liggen. In 2019 worden
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de laatste teams bezocht, waarna de coaches de teams opnieuw gaan bezoeken om de voortgang te
bespreken.
Om de sterke teams beter te faciliteren in de personele planning is in 2018 een
gebruikersvriendelijker roosterprogramma geïmplementeerd.
De sterke teams werken intensief samen met de informele zorg waardoor de continuïteit van
aandacht voor de cliënt en het nodige toezicht geborgd zijn.
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Hoofdstuk 7: Gebruik van hulpbronnen
7.1 Hulpbronnen
Cedrah besteedt veel energie aan organisatie-aspecten die goede persoonsgerichte zorg
ondersteunen. Voor het ondersteunen van deze zorg gebruikt Cedrah op verantwoorde wijze de
benodigde hulpbronnen.
Belangrijke hulpbronnen bij het realiseren van kwaliteit zijn:
 De gebouwde omgeving;
 Technologische hulpbronnen;
 Materialen en hulpmiddelen;
 Facilitaire zaken;
 Financiën en administratieve organisatie;
 De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen.
7.2 De gebouwde omgeving
Cedrah heeft een meerjaren-onderhoudsprogramma om het vastgoed in stand te houden. Met de
uitvoering van de Vastgoedstrategie zorgt Cedrah voor toekomstbestendig woon- en zorgvastgoed.
In 2018 is het voorbereiden van nieuwbouw van zorgvastgoed uitgebreid aan de orde geweest. Bij de
locatie Rehoboth is de binnentuin vernieuwd ten behoeve van het welzijn van de bewoners. In de
nieuwbouw plannen voor d’Amandelhof is er gekozen voor een woonoppervlakte die het flexibel
gebruik van de woonruimte voor huurappartement of zorgappartement mogelijk maakt.
7.3 Technologische hulpbronnen
Bij Beth-San en Nebo zijn leefcirkels ingericht met behulp van toepassing van domotica. In 2018 is de
overstap naar een nieuw roosterpakket gemaakt, waardoor het roosteren gebruiksvriendelijker is en
meer gericht is op sterke, zelfsturende teams. Verder is het onderhoud, service en identificatie van
hulpmiddelen opgenomen in een nieuw softwarepakket. Er is veel aandacht besteed aan het
optimaliseren van het ECD en Afas Insite.
7.4 Materialen en hulpmiddelen
Door de implementatie van het nieuwe softwarepakket zijn verbeteringen doorgevoerd in de
traceerbaarheid van hulpmiddelen. Het niet beschikbaar zijn van hulpmiddelen wordt ook gemeld als
incident, zodat er meer inzicht is in tekortkomingen.
7.5 Facilitaire zaken
Er is een toekomstverkenning naar de maaltijdvoorziening binnen Cedrah gestart om ervoor te
zorgen dat de maaltijdvoorziening toekomstbestendig is. Dit onderzoek wordt in 2019 afgerond.
Vanuit het cliëntperspectief voldoet het maaltijdconcept aan de wensen van de cliënt. De cliënt
ervaart keuze vrijheid in maaltijdsamenstelling en etenstijden. In 2017 is gestart met een
visieontwikkeling op de servicepunten (receptiefunctie op de locaties). In het eerste kwartaal van
2018 is deze visie vastgesteld.
In 2018 is gestart met het opstellen van een visie op diensten en ondernemerschap binnen Cedrah.
Deze visie zal naar verwachting in de eerste helft van 2019 worden vastgesteld.
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7.6 Financiën en administratieve organisatie
De registratie van zorgactiviteiten en de interne materiële controle hierop hebben in 2018 volgens
het AO/IC auditprogramma plaatsgevonden. Er is ingezet op het optimaliseren van rapportages en
andere financiële informatie, zodat de locaties en andere afdelingen maximaal ondersteund worden.
Ook worden de locaties structureel bezocht door het team Financiën en ICT.
7.7 De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen
Cedrah heeft een netwerk van zorginstellingen waarmee samengewerkt wordt.
De locaties Rehoboth te Goes en Eben-Haëzer te Middelburg werken samen met de behandeldienst
van respectievelijk SVRZ en Zorgstroom voor de 24/7 zorgcontinuïteit. Nebo werkt samen met de
behandeldienst van Salem Ridderkerk en Beth-San met de behandeldienst van Zorgpartners. Iedere
locatie heeft samenwerkingsafspraken met lokale apotheken en huisartsengroepen. De diverse
locaties participeren in ketenzorg netwerken voor dementie en palliatieve zorg. d’Amandelhof maakt
deel uit van de overlegstructuur van de Capelse zorgaanbieders.
De samenwerking tussen Cedrah, Sirjon en RST Zorgverleners heeft in 2018 geen formele status
gekregen, maar zal op operationeel/uitvoerend niveau verder worden voortgezet. De
samenwerkingspartners hebben ruimte gegeven aan het behoud van elkaars eigenheid. Cedrah heeft
het aantal lerende netwerken uitgebreid. Vanuit de locaties is er een actieve participatie in
zorgketens.
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Hoofdstuk 8: Gebruik van informatie
8.1 Verzamelen en delen van informatie primair voor samen leren en verbeteren van kwaliteit
Cedrah heeft een continue meting van cliëntervaringen. Twee keer per jaar wordt de beleving
gevraagd aan iedere intramurale cliënt en één keer per jaar aan de thuiszorgcliënten.
Cedrah voert interne audits uit volgens een meerjarenplanning. Ieder jaar vindt bezoek plaats van
het externe auditteam van DNV-GL voor de certificering met ISO 9001:2015.
De interne AO/IC controle hebben volgens planning plaatsgevonden.
Cedrah maakt jaarlijks alle afspraken uit de zorgcontractering inzichtelijk en toetst zichzelf aan het
voldoen aan de afspraken.
Cedrah heeft een set samengesteld van zorginhoudelijke indicatoren die periodiek gemeten worden.
Het betreft indicatoren over medicatieveiligheid, decubitus, vrijheidsbeperkende maatregelen,
cliëntervaring, inhoud cliëntdossier, incidenten en klachten. Met deze set vormt Cedrah zich per
locatie een beeld over de kwaliteit van zorg.
8.2 Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen
Het uitvoeren van de metingen is grotendeels handwerk en is nog niet te halen uit geautomatiseerde
systemen. De rapportages worden wel in een geautomatiseerd systeem verwerkt. In 2018 is de
registratiemodule van incidenten aangepast zodat de MIC-meldingen eenvoudiger zijn in te vullen en
de informatie inzichtelijker is. In 2018 is een start gemaakt met een rapportagetool waarmee op
teamniveau gerapporteerd kan worden. Deze ontwikkeling is belangrijk om de teams te
ondersteunen bij de lokale analyses van de gemelde incidenten.
8.3 Openbaarheid en transparantie
Cedrah heeft per locatie de uitvraag voor de Wlz zorg en voor de Wijkverpleging gerapporteerd. De
resultaten van de locaties zijn besproken tussen de locatiemanagers en men heeft verklaringen van
de verschillen gezocht.
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Tot slot
Met veel genoegen hebben wij in de voorgaande hoofdstukken kwaliteitsontwikkelingen over de
geleverde zorg en diensten in 2018 verantwoord.
Tot slot wordt een beknopte opsomming gegeven van beleidsvoornemens die opgenomen zijn in het
kwaliteitsjaarplan 2019.
Het bieden van goede zorg vraagt om een continu afstemmen op de wensen en behoeften van de
cliënt. Om dit te realiseren is gekozen voor een organisatievorm waarin zogenaamde Sterke Teams
de basis vormen. De vorming van Sterke Teams is een permanente ontwikkeling. In 2019 worden de
leidinggevenden toegerust in het leiding geven aan Sterke Teams.
Vanuit het programma Thuis in het Verpleeghuis voor de implementatie van het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg worden extra middelen ingezet om in 2019 extra medewerkers te kunnen werven.
Wij denken dat hierdoor een sterke impuls gegeven zal worden aan de kwaliteit van zorg voor onze
bewoners en dat het gelijktijdig een vermindering van de werkdruk van de huidige medewerkers met
zich mee zal brengen.
In 2019 zal veiligheid hoog in het vaandel blijven. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de
implementatie van risico gestuurde brandveiligheid. De medicatieveiligheid zal in 2019 getoetst
worden aan de landelijke principes van de veilige medicatieketen. Ook worden in 2019 scholingen
georganiseerd om een betere opvolging aan de melding van incidenten te kunnen geven.
Intussen wordt gewerkt aan een woonleefomgeving die past bij de wensen van de cliënt. De
uitvoering van de nieuwbouwprojecten van d’Amandelhof en Uitzicht zijn hier goede voorbeelden
van. We hopen in 2019 te starten met de bouw van deze nieuwe locaties.
Al deze uitdagingen willen wij aangaan in vertrouwen op en afhankelijkheid van de zegen van de
HEERE, die (naar psalm 127) ‘het huis wil bouwen en de stad wil bewaren’.
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