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1.

Inleiding

CuraMare is een zorgconcern van waaruit wonen met zorg en verpleging, welzijn en dagbesteding,
kortdurend verblijf in de vorm van Eerste Lijns Verblijf (ELV), Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ),
ziekenhuiszorg, verloskundige zorg, wijkverpleging en huishoudelijke hulp thuis worden aangeboden.
Het concern omvat naast de locaties Nieuw Rijsenburgh, Ebbe en Vloed, Geldershof en De Vliedberg
het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De keten wordt gecompleteerd met CuraMare Thuiszorg en
CuraMare Behandeling. Voor de integrale verloskundige zorg participeert Het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis in de Coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee. Het concern is werkzaam op GoereeOverflakkee, westelijk Voorne-Putten en in mindere mate op de omliggende eilanden.
1.1

Aanleiding

CuraMare heeft in december 2017 het kwaliteitsplan gelanceerd, gebaseerd op het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg dat per 13 januari 2017 als kwaliteitsstandaard opgenomen is in het Register van het
Zorginstituut1. Het kwaliteitsplan beschrijft wat de organisatie belangrijk vindt (waarden en normen),
waar zij goed in is en welke uitdagingen en ontwikkelpunten zij ziet voor de toekomst. Het kwaliteitsplan
richt zich op 2018 en verder. Dat maakt ook gelijk de reflectie op 2017 - vanuit het kwaliteitsplan - een
uitdaging. In het kwaliteitsplan kwamen aan bod:
- Profiel van de zorgorganisatie
- Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling
- “En zo doen wij het”:
- Persoonsgerichte zorg
- Wonen en welzijn
- Veiligheid
- Leren en werken aan kwaliteit
- Leiderschap, governance en management
- Personeelssamenstelling (voldoende en bekwaam personeel)
- Gebruik van hulpbronnen en gebruik van informatie
- Verbeterparagraaf en beschrijving van samen leren en verbeteren
Dit kwaliteitsverslag beschrijft de reflectie op het hoofdstuk “En zo doen wij het” en neemt u mee in de
voor CuraMare belangrijke thema’s en ontwikkelingen - een reflectie op de verbeterparagraaf zal in het
kwaliteitsverslag 2018 meegenomen worden.
Belangrijke uitgangspunten die in de reflectie gehanteerd zijn:
- Op welke manier heeft CuraMare gewerkt om de kwaliteit te verbeteren en te borgen
- Welke veranderingen/verbeteringen zijn er doorgevoerd?
- Wat is het effect van de verandering/verbetering? Hoe is dit geborgd?
- Doen we de goede dingen? Meten we de juiste dingen?
- Hoe verloopt het proces? En wat merkt de cliënt hier uiteindelijk van?
1.2

Missie

Alle onderdelen van CuraMare zijn met elkaar verbonden, vanuit een missie en visie zoals die gestuurd
wordt door de kernwaarden deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen.
Deskundigheid betekent voor ons de belofte datgene wat we doen goed te doen. We werken volgens
professionele standaarden, nemen verantwoordelijkheid voor ons handelen, staan open voor mening
en wensen van anderen en laten ons handelen toetsen door derden.

1

https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/verpleeghuiszorg-kwaliteitskader/Paginas/Home.aspx
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Gastvrijheid is ons uitgangspunt voor allen waaraan wij onze zorg aanbieden. Wij verplaatsen ons in de
gedachtewereld van de patiënt, cliënt, bezoeker en medewerker, hebben oog voor zijn of haar wensen
en zorgen voor een veilig en welkom verblijf.
Compassie of mededogen is onze drijfveer om ieder mens te behandelen zoals wij zélf behandeld willen
worden met waardigheid en respect voor lichamelijk en geestelijke integriteit. Als volwassenen en
gelijkwaardige mensen.
Vertrouwen is geloven in datgene wat we nog niet kunnen zien. Wij zijn trots op het vertrouwen dat
patiënten, cliënten, bezoekers en medewerkers in ons als CuraMare stellen. Om het vertrouwen te
rechtvaardigen zijn we recht door zee, doen we wat we zeggen en zeggen we wat we (gaan) doen, zijn
we integer, communiceren we open en actief over zaken die misgegaan zijn, boeken we resultaten en
zijn we continu aan het verbeteren.

1.3 Visie
Zorgvisie: ketenzorg
De toenemende vergrijzing en de trend van het steeds langer blijven wonen in de vertrouwde omgeving
vormen een toenemende uitdaging voor het leveren van zorg op maat voor zieke ouderen zowel in het
ziekenhuis als in de thuis- en ouderenzorg.
De potentie van CuraMare als ketenzorg organisatie in combinatie met de sterke verbinding met
huisartsen en andere zorgverleners is groot. De thuiszorg, ouderenzorg en ziekenhuiszorg samen met
de mogelijkheden voor revalidatie zijn zodanig afgestemd dat cliënten en patiënten zo lang mogelijk in
of vanuit hun eigen thuissituatie worden geholpen. Bij ziekte verblijven zij zo kort mogelijk in het
ziekenhuis of een andere tijdelijke voorziening (zoals een eerstelijns verblijf bed). Indien meer intensieve
zorg nodig is, kunnen zij zo comfortabel mogelijk intramuraal wonen.
1.4 Besluitvorming
Vanaf heden publiceert CuraMare jaarlijks, vóór 1 juli, een kwaliteitsverslag op haar website en in de
Openbare Database van het Zorginstituut Nederland.
Het kwaliteitsverslag is in gezamenlijkheid en overeenstemming met betrokken belanghebbenden tot
stand gekomen waaronder de cliëntenraden. Tevens is het verslag besproken met de
ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad en twee collega zorgorganisaties uit het lerend
netwerk.
1.5 Participatie cliëntenraden
De afgelopen jaren heeft CuraMare haar samenwerking met de cliëntenraden geïntensiveerd en
daarmee haar werkwijze aangepast. CuraMare is op een proactieve manier de cliëntenraden gaan
betrekken bij de verschillende processen en ontwikkelingen zowel op locatie als organisatieniveau.
Leden van de cliëntenraden nemen deel aan verschillende commissies, waaronder bijvoorbeeld een
4

BOPZ-commissie. Daarnaast hebben zij inspraak in de locatie specifieke jaarplannen (lees
verbeterparagrafen) en hebben bijgedragen aan de tot standkoming van het kwaliteitsplan 2018 en het
kwaliteitsverslag 2017. Voor beide partijen een mooi en leerzaam proces dat heeft geleid tot wederzijds
begrip en respect.
De cliëntenraden zijn daarnaast nauw betrokken bij het primaire proces op de locaties, hebben
contacten met de cliënten, de woongroepen, mantelzorgers en andere belanghebbenden. De
cliëntenraad komt steeds meer in rol van partner, wat CuraMare als een positieve ontwikkeling ervaart.
De centrale cliëntenraad bestaat uit 2 vertegenwoordigers van elke lokale cliëntenraad onder leiding
van een onafhankelijk voorzitter.
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2.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Goede verpleeghuiszorg begint bij datgene wat een bewoner nodig heeft. Daarbij gaat het om alle
levensdomeinen die voor het welbevinden van de bewoner belangrijk zijn. Zorg, welzijn, wonen en
behandeling zijn dienend aan de bewoner. Het kan daarbij ook om zaken gaan zoals de behoefte van
bewoners aan privacy, geestelijke verzorging of om romantisch of seksueel intiem te zijn 2.
2.1

Vereisten vanuit het kwaliteitskader

Vereisten
Elke verpleeghuisorganisatie dient aantoonbaar invulling te geven
aan de 4 thema’s compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen)
en dit zichtbaar te maken in kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag.
Vanaf 1 juli 2017 beschikt iedere cliënt binnen 24 uur over een
voorlopig zorgleefplan (met in ieder geval zaken zoals medicatie,
dieet, primaire hulpvraag, een eerste contactpersoon en afspraken
over handelen bij calamiteiten), dat uiterlijk zes weken na opname
definitief wordt.
Vanaf 1 juli 2017 is de verantwoordelijkheid voor het opstellen van
een zorgleefplan belegd bij een verzorgende van tenminste niveau 3
(IG) of bij een andere zorgverlener van ten minste niveau 3. Bij
voorkeur is dit de contactverzorgende danwel de Eerst
Verantwoordelijk Verzorgende of - Verpleegkundige (EVV-er).

2.2

Reflectie op 2017

2.2.1

Algemene reflectie

Status
Reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018
Gereed per 1 juli 2017

Gereed per 1 juli 2017

In 2017 is het roer niet ineens omgegaan als het gaat om de directe zorgverlening aan onze cliënten.
Het schrijven van het kwaliteitsplan heeft ertoe bijgedragen dat we ons dagelijks handelen inzichtelijk
hebben gemaakt en ons daarbij steeds de vraag hebben gesteld: wat levert het de cliënt op, op welke
manier draagt ons handelen bij aan de kwaliteit van leven?
Duidelijk is geworden dat het ‘kennen van de cliënt’ de crux is van persoonsgerichte zorg. Omdat de
cliënt niet op zichzelf staat maar is verbonden in een relationeel netwerk spelen mantelzorgers, familie
vrienden en soms vrijwilligers hierin een belangrijke rol.
Binnen CuraMare wordt gewerkt met een elektronisch cliëntendossier (ECD) waarin alle voor de cliënt
belangrijke zaken worden geregistreerd. CuraMare heeft hierin bewuste keuzes gemaakt aangaande
wát en wáár we registreren en waarom. In 2017 hebben alle zorgverleners scholing genoten in de
essentie en het gebruik van het ECD. Het persoonsbeeld - in combinatie met doelen en acties is leidend
in het dagelijks handelen van de zorgverleners. Het persoonsbeeld beschrijft op vier domeinen; woonen leefomgeving, participatie, mentaal welbevinden en lichamelijk welbevinden de voor de cliënt
belangrijke zaken. Wie is de cliënt, wat is voor hem/haar belangrijk en waar dient rekening mee
gehouden te worden. De doelen en acties zijn gericht op verbetering en vragen adequate rapportages
en opvolging. Alle, rondom de cliënt, belanghebbenden kennen een duidelijke plaats en rol in het ECD.
De cliënt wordt gestimuleerd om de regie te nemen rondom het zorgproces (binnen de kaders van de
eigen mogelijkheden) en wordt ondersteund in zijn/haar zelfredzaamheid (autonomie). Iedere cliënt
beschikt over een eigen op de persoon (uniciteit) afgestemd zorgleefplan (zorgdoelen) - in combinatie
met het persoonsbeeld.
2

Thuis in het verpleeghuis - waardigheid en trots op elke locatie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, 01-04-2018
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Tevens zijn de zorgmedewerkers geïnformeerd over de aanscherping van de afspraken omtrent het
opstellen van een voorlopig zorgleefplan binnen 24 uur na opname per 1 juli 2017. De zorgplannen
worden ten alle tijden in samenspraak met de cliënt en diens vertegenwoordigers opgesteld door een
zorgmedewerker met een deskundigheidsniveau van verzorgende niveau 3 of hoger, dit was al een
bestaande werkwijze binnen CuraMare. Bij het opstellen van de zorgplannen wordt steeds uitgegaan
van de wensen en behoeften van de cliënten. Het ‘standaard aanbod van zorg’ is steeds minder leidend
geworden. Een sprekend voorbeeld hierin is dat cliënten in de nacht niet ‘standaard’ meer bezocht
worden of alles nog goed gaat (met als gevolg dat cliënten wakker worden door dit zorgmoment en
vervolgens slecht of niet meer in slaap kunnen komen). Er worden nu heldere afspraken gemaakt en
de mogelijkheden/alternatieven die er zijn, worden besproken. De inzet van domotica ter ondersteuning
van deze keuzen wordt zorgvuldig en met terughoudendheid toegepast.
De versnippering van alle documenten, die ondersteuning bieden om persoonsgerichte zorg vorm te
geven, was de aanleiding om een overkoepelend beleidsstuk ´persoonsgerichte zorg´ op te stellen in
het vierde kwartaal van 2017. Belangrijke thema’s die hierin meegenomen worden zijn onder andere
een zinvolle daginvulling, een richtlijn samen zorgen en het beleid palliatieve en terminale zorg.
Naast het bovengenoemde visiedocument is belevingsgerichte zorg ‘een manier van benaderen van
cliënten’ die reeds binnen CuraMare gehanteerd werd, maar het afgelopen jaar weer opnieuw onder de
aandacht is gebracht bij de zorgmedewerkers. Het is een manier van zorg verlenen, die zich richt op
mensen met dementie of met een verstandelijke beperking. Bij belevingsgerichte zorg staan de wensen
en mogelijkheden van degene die zorg krijgt centraal, niet de beperkingen die iemand heeft. CuraMare
werkt hiervoor met de 100% belevingsgerichte zorgmethode PDL (Passiviteiten Dagelijks Leven) dat
naadloos aansluit bij onze kijk op ‘persoonsgerichte zorg’.
Ook geestelijke verzorging neemt een steeds meer prominentere rol in. Niet meer alleen op de locaties
met een christelijke grondslag, maar ook binnen de locaties die een neutrale identiteit hebben.
Vanaf december 2016 is geestelijke verzorging beschikbaar op de locatie Ebbe & Vloed. De visie is dat
geestelijke verzorging beschikbaar is voor iedereen. Professionele hulpverlening en advisering bij
levensbeschouwing, zingeving en levensvragen.
Daarbij is positionering en profilering belangrijk, de geestelijk verzorger heeft dit vorm gegeven door
middel van zich voor te stellen aan de woongroepen en verzorgenden, casusbesprekingen te leiden bij
teamoverleggen, en presentaties te geven tijdens mantelzorgbijeenkomsten. De geestelijk verzorger is
hierdoor bereikbaar geworden; de verzorging schakelt deze in wanneer cliënten een luisterend oor nodig
hebben. Daarnaast wordt de geestelijk verzorger ook gevraagd voor gesprekken met
familie/mantelzorgers en verzorgenden die een luisterend oor nodig hebben.
Samenwerking tussen verschillende disciplines (psychologen/maatschappelijk werkers en geestelijke
verzorging) wordt vorm gegeven door middel van casusbespreking één keer per twee maanden.
De geestelijk verzorger is ook de initiatiefnemer in het houden van herdenkingsbijeenkomsten voor
familie en naasten van overleden cliënten.
Vanaf oktober 2017 is vanuit dezelfde visie als op Ebbe en Vloed geestelijke verzorging beschikbaar op
de locatie Geldershof. Ook op deze locatie positioneert de geestelijk verzorger zich door middel van het
bijwonen van team overleggen en via schrijven in de nieuwsbrieven van personeel en locatienieuws.
Tevens is er een nauwe samenwerking tussen de welzijnscoach en de geestelijk verzorger, in deze
samenwerking geeft de welzijnscoach aan wanneer een cliënt bezoek verlangt.
Op de locatie Geldershof staat de positionering van geestelijke verzorging nog aan het begin, de
aanvraag van gesprekken neemt toe waaruit blijkt dat de bekendheid van geestelijke verzorging toe
neemt.
De geestelijk verzorger is op deze locatie op vraag van de locatiemanager in het begin vooral bezig
geweest met het voorbereiden van een herdenkingsbijeenkomst voor familie en naasten van overleden
cliënten. Deze bijeenkomst draagt bij aan de positionering van geestelijke verzorging.

7

2.2.2 Projecten
In 2017 e.v. heeft CuraMare zich bezig gehouden met diverse projecten en innovatieve programma’s:
- Project: Samen zorgen in woonzorglocatie Ebbe en Vloed
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/CuraMare/ebbe-en-vloed-samen-zorgen/
Project: Zorg zonder Dwang in woonzorglocatie De Vliedberg
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/CuraMare/de-vliedberg-zorg-zonder-dwang/
- Werkgroep PDL:
- scholen van alle zorgmedewerkers op de PDL zorgmethode
- opnieuw inrichten van het handboek PDL op Curanet
- voorbereidingen treffen voor het certificeringstraject 2018 (keurmerk PDL)
- Scholing zorgmedewerkers in de essentie en het gebruik van het ECD
- Start observatieafdeling locatie Nieuw Rijsenburgh

8

3.

Wonen en welzijn

De bewoner moet kunnen rekenen op zingeving, een zinvolle dagbesteding, een schoon en verzorgd
lichaam, verzorgde kleding, het kunnen omgaan met familie en naasten, inzet van vrijwilligers en
wooncomfort. Dit alles naar de wens van de bewoner. Soms willen partners meeverhuizen naar het
verpleeghuis. Ook de woon- en leefomgeving is van belang voor de kwaliteit van leven.
Voor bewoners is het belangrijk om te blijven omgaan met familie en naasten. Daarom stimuleren wij
dat zij kunnen blijven omgaan met de bewoner en deel kunnen nemen aan de zorgverlening. Bij
familieparticipatie en inzet van vrijwilligers gaat het over het bieden van ruimte aan de familie (die vaak
ook mantelzorger is) en over de afbakening van de inzet van vrijwilligers. Kwaliteit van leven van
bewoners vraagt om een plezierige dag met dagactiviteiten zoals de bewoner die wil. Een voornaam
onderdeel van een plezierige dag is goed en gezond eten. Goed en gezond eten maakt merkbaar
verschil in de kwaliteit van leven3.
3.1

Vereisten vanuit het kwaliteitskader

Vereisten
De vijf thema’s (zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en
verzorgd lichaam plus verzorgde kleding, familieparticipatie &
inzet vrijwilliger en wooncomfort) zijn leidend bij
kwaliteitsverbetering op het terrein van wonen en welzijn
(reflectie in kwaliteitsverslag 1-7-2018).
Het aanpassen van de woonomgeving aan de wensen en
mogelijkheden van de verschillende doelgroepen van
verpleeghuiszorg verdient specifieke aandacht (reflectie in
kwaliteitsverslag 1-7-2018)

3.2

Reflectie op 2017

3.2.1

Algemene reflectie

Status
Reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018

Reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018

Het afgelopen jaar is vanuit de twee vernieuwingsprojecten Waardigheid & Trots – Samen Zorgen in
Ebbe en Vloed en Zorg zonder dwang - in de Vliedberg hard gewerkt om naast persoonsgerichte zorg
& ondersteuning ook het welbevinden van cliënten te bevorderen. Persoonsgerichte zorg vindt plaats
binnen een relatie tussen cliënt en zijn naasten en de zorgverlener. De kwaliteit van deze relatie bepaalt
voor een belangrijk deel de kwaliteit van zorg en daarmee het welbevinden van de cliënt. Samen Zorgen
is geënt op deze relatie en probeert door nieuwe initiatieven de samenwerking tussen zorgverlener en
mantelzorger te versterken. De mantelzorger wordt erkent als partner in de zorg.
Het doel van het project Zorg zonder dwang is het vergroten van vrijheid van mensen op alle terreinen;
keuzes in het dagelijks leven, maar ook het maximaliseren van de beweegruimte van mensen. Dit wordt
onder andere door het toepassen van domotica – sensoren/ bewegingsdetectie, cameratoezicht –
mogelijk gemaakt. Dit bevordert het zelfrespect, de samenredzaamheid en daarmee de kwaliteit van
leven van cliënten.
De grote nadruk op zelfredzaamheid en samenredzaamheid binnen het project ‘samen zorgen’ vraagt
om een omslag in het denken en handelen, zowel aan de kant van de zorgmedewerkers en vrijwilligers,
als aan de kant van cliënten, mantelzorgers en het sociale netwerk. De ervaring heeft geleerd dat als
we samenwerken, we elkaar kunnen ondersteunen en versterken in het belang van het welbevinden
3
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van de cliënten. Ebbe en Vloed heeft daarom ‘samen zorgen’ het afgelopen jaar goed ingebed. Een
belangrijk uitgangspunt daarbij was dat de zorg participeert in de leefwereld en het sociale netwerk van
de cliënt in plaats van dat de familie participeert in het domein van de zorginstelling. Hoe hebben we
dat gedaan? We hebben gestreefd naar een dialoog tussen gelijke partners, in de erkenning dat een
(zorg)relatie zich vaak laat karakteriseren door asymmetrie, kwetsbaarheid en afhankelijkheid. De
verpleegzorg is verbeterd door “samen zorgen” voor de cliënt, voor de mantelzorger én de medewerker,
zo is gebleken. Terwijl de zorg en ondersteuning van mantelzorgers in de zorg in belangrijke mate
bijdraagt aan het welbevinden van de cliënt, vermindert het de werkdruk van medewerkers, waardoor
er meer aandacht gegeven kon worden aan cliënten die geen netwerk hebben.
Ter officiële afsluiting van de landelijke vernieuwingsprojecten heeft CuraMare in het laatste kwartaal
van 2017 een mini-symposium “Samen zorgen zonder dwang” georganiseerd voor interne en externe
belanghebbenden. Het symposium is door een kleine 100 belangstellenden bezocht.
Op het gebied van voeding heeft CuraMare ook meerdere ontwikkelingen doorgemaakt in 2017. Er heeft
coaching on the job plaatsgevonden op de woongroepen van alle locaties door het hoofd voedingsdienst
ter ondersteuning in de vers en veilig principes. Voor alle locaties is het vers en veilig keurmerk in 2017
gecontinueerd. De samenwerking met de menucommissies is geïntensiveerd. Tevens zijn zij betrokken
in de nauwe samenwerking met de leveranciers van de verschillende producten. Er zijn overleggen
opgezet waarbij de leveranciers kennis en ervaring delen aangaande de producten (presenteren en
bereiden) om zo de smaak- en eetbeleving onder de cliënten te verhogen. Ook is er gerichte aandacht
geweest om het gevoel van gastvrijheid te verhogen. Hierbij zijn de afdeling horeca, de woongroepen
en de vrijwilligers betrokken die deel uitmaken van het primaire proces.
Last but not least is in maart 2017 de dienst welzijn opgericht. De dienst heeft een belangrijke taak in
het bevorderen van welzijn en welbevinden van cliënten. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd
om alle ambitieuze doelen die gericht zijn op een zinvolle dag invulling vanuit de extra gelden W&T te
realiseren. De inzet van de welzijnscoaches en dagbestedingscoaches op alle 4 de locaties heeft ertoe
geleid dat welzijn steeds meer onderdeel is van het dagelijks handelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn
genoemd onder 3.2.2 projecten.
3.2.2 Projecten
-

-

-

-

4

Adoptieprogramma: https://www.CuraMare.nl/interactievedieren/adoptieprogramma
Zwemproject: Zwemmen is een fijne manier om te bewegen. Het warme water werkt ontspannend
en samen zwemmen of ‘pootje baden’ is plezierig. Voor bewoners van de woongroepen is het vaak
niet meer mogelijk om naar het zwembad te gaan. Terwijl het juist voor hen heerlijk is om even
zonder beperkingen te zijn. Voor die bewoners biedt CuraMare de mogelijkheid om onder
professionele begeleiding te gaan zwemmen.
Beweegtuin:
https://curanet.CuraMare.nl/groups/152-beweegtuin-nieuw-rijsenburgh/welcome
Project ZorgDier:
https://www.CuraMare.nl/verborgenpaginas/themavrijwilligers/specialeprojecten
Extra inzet van een geestelijk verzorger binnen twee locaties met een neutrale identiteit, te weten
Ebbe en Vloed en Geldershof.
Medewerkers van de PG-woongroepen van de 4 woonzorglocaties hebben samen met cliënten en
vertegenwoordigers huiskamers en badkamers opnieuw ingericht opdat de omgeving aansluit bij de
belevingswereld van de cliënten.
Infographic besteding extra gelden4 ‘liefdevolle zorg’ voor ouderen die in een zorginstelling wonen.
Uitgangspunt: zinvolle dagbesteding en deskundigheid - waarbij de eigen regie van de cliënt
centraal staat.
Herstructurering dienst facilitair (keuken); werken aan kwaliteit. Uitgangspunt: meer
persoonsgericht
Zie bijlage 1
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-

Beweegweek in september 2017
https://www.CuraMare.nl/actueel/nieuws/453/CuraMare-beweegtweek-2017.html
Vrijwilligers fietsen met duo-fietsen en rolstoelfiets
Uitbreiding uren bewegingsagoog
https://www.versenveilig.nl/vers-en-veilig
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4.

Veiligheid

De verpleeghuiszorg moet, naast liefdevol en persoonsgericht, ook veilig zijn. Zorgverleners werken
daartoe aan de hand van professionele standaarden en richtlijnen. Daardoor is de zorg passend en
veilig. Zij leren zowel van dat wat goed gaat als van incidenten. Daarnaast vloeien uit wettelijke kaders
veiligheidseisen voort voor hulpmiddelen, brandveiligheid, ontruimingsplannen, voedselveiligheid en
drinkwaterveiligheid. Verpleeghuisorganisaties voldoen aan een erkend kwaliteitsmanagementsysteem
voor de zorg5.
4.1

Vereisten vanuit het kwaliteitskader

Vereisten
De vier thema’s van basisveiligheid (medicatieveiligheid,
decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van
vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie acute
ziekenhuisopname) zijn vanaf 2017 een belangrijk onderdeel
van leren en verbeteren in zorgorganisaties (reflectie in
kwaliteitsverslag 1-7-2018)
Indicatoren over de basisveiligheid worden uiterlijk 1 juli volgend
op het betreffende verslagjaar aangeleverd bij de Openbare
Database van het Zorginstituut door een daartoe ingerichte
organisatie die voldoet aan de aanleverspecificaties van het
Zorginstituut.
Per 01-07-2017 is er een incidentcommissie aanwezig.

Status
Gereed, reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018

Gereed, reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018

Gereed, reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018

4.2 Reflectie op 2017
4.2.1

Algemene reflectie

CuraMare heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Het afgelopen jaar heeft CuraMare het bewustzijn
bij medewerkers op het gebied van veiligheid en cliëntrisico’s steeds meer ingebed, onder door de
scholing zorgleefplannen. Maar ook de manier waarop wij omgaan met cliëntincidenten. CuraMare heeft
sinds enkele jaren per woonzorglocatie een incidentcommissie ingesteld en daarnaast een centrale
(locaties overstijgende) incidentcommissie. Bij Melden Incidenten Cliënten (MIC) -werkwijze worden
incidenten gemeld, geanalyseerd en verbetermaatregelen voorgesteld. Dit draagt bij aan de continue
verbetercyclus. De MIC-commissie van de locaties analyseren aan de hand van 5 x waarom vragen
meldingen om basisoorzaken te achterhalen. Vervolgens worden van hieruit verbeteracties
geformuleerd en ingezet. De MIC commissies leveren per kwartaal een rapport op waarin de meldingen,
analyses en verbetermaatregelen beschreven zijn. De uitkomsten van de MIC commissie worden
besproken op team-, locatie- en organisatieniveau.

5

Thuis in het verpleeghuis - waardigheid en trots op elke locatie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, 01-04-2018
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Bovenstaande figuur laat het aantal meldingen gedurende het jaar zien. In totaal zijn 2443 incident
meldingen gemaakt. Er is sprake van een lichte daling van het aantal meldingen ten opzichte van 2016
(2552).
Er zijn minder agressie en medicijnincidenten, maar meer valincidenten. Vooralsnog lijkt dit (minder
agressie) verklaarbaar omdat we al voorsorteren op de wet zorg en dwang en vrijheidsbeperkende
maatregelen meer afbouwen en minder inzetten. Per cliënt wordt gekeken naar diens wensen en
behoeftes en worden eventuele risico’s in kaart gebracht en geanalyseerd. In samenspraak met de
eerste contactverzorgende, arts en familie worden risico’s gewogen en afspraken gemaakt over de
keuzes en de beweegruimte die in het zorgleefplan worden vastgelegd.
Risico’s horen bij het leven, ook bij kwetsbare mensen. Het accepteren van een zeker (val) risico wordt
vaker ingecalculeerd dan voorheen.
In 2017 is de module vrijheidsbeperkende maatregelen in gebruik genomen binnen het ECD. Dit is
gepaard gegaan met een stappenplan, waarbij medewerkers gedurende het volgen van een training,
direct coaching on the job genoten bij de invoering van de maatregelen. De training was voorbehouden
aan de eerst verantwoordelijk verzorgenden (EVV’ers), minimaal deskundigheidsniveau 3, en de
specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast heeft de BOPZ commissie zich gebogen over het beleid
dat in 2018 herzien zal gaan worden - aansluitend op de landelijke ontwikkelingen.
Ten aanzien van medicatieveiligheid kan gedeeld worden dat medewerkers in 2017 een basisscholing
medicatie hebben gevolgd volgens de scholingscyclus. Dit heeft geleid tot toename
verantwoordelijkheidsbesef en zorgvuldigheid bij zorgmedewerkers en afname medicatiefouten.
Wat betreft preventie van acute ziekenhuisopname heeft CuraMare gebruik gemaakt van;
- inzet van domotica, waaronder sensoren en persoonsalarmering
- inzet van laag-laagbedden andere passende alternatieven
- actuele signaleringsplannen in de zorgdossiers (tijdig in kunnen spelen op het gedrag van de cliënt)
- pro-actief registreren van gezondheidsrisico’s: elk half jaar -voorafgaand aan de
zorgleefplanevaluatie- inventariseert de EVV’er (in overeenstemming met de cliënt) aan de hand
van vragenlijsten of er sprake is van een risico op de volgende gebieden: decubitus, medicatie,
vallen, mondzorg, voeding, depressie en incontinentie. Om vervolgens adequate interventies te
kunnen plegen.
- structurele evaluatie en bijstelling van zorgleefplannen (minimaal 2 x per jaar)
- scholing medewerkers (inzet vrijheidsbeperkende maatregelen en medicatieveiligheid)
Conform afspraak heeft CuraMare voor 1 juli 2017 de Indicatoren over de basisveiligheid aangeleverd
bij de Openbare Database van het Zorginstituut.
4.2.2 Projecten
-

-

Interne audits gericht op medicatieveiligheid (in samenwerking met de apothekers), hygiëne en
infectiepreventie, inzet vrijheidsbeperkende maatregelen (en vertaling van de uitkomsten in
verbeter- en borgingsplannen)
Werkgroep Wondzorg, houdt zich onder andere bezig met:
- Onderzoek naar module wondzorg binnen het ECD
13

-

-

-

-

- Juiste inzet en gebruik anti decubitus matrassen (preventie)
HIC (hygiëne infectie) commissie
- Ontwikkelen protocollen
- Interne audits
BOPZ commissie:
- Beleid
- Volgen van trends (inzet maatregelen) en toezien op terugdringen van inzet
- Bevorderen inzet van alternatieven
- Organiseren/coördineren scholing
Project ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ : Zorg zonder dwang in de
Vliedberg: De Vliedberg had de intentie om voor eind 2017 een locatie te zijn die zorg zonder dwang
biedt. Dit betekent niet alleen geen fixatie, maar ook een geheel open woonzorgcomplex waar álle
bewoners vrij binnen en buiten kunnen rondlopen, om zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te kunnen
bieden. Eigenlijk ging het om het vergroten van de vrijheid van de cliënt op alle terreinen. Dit
bevordert het zelfrespect, de zelfredzaamheid en daarmee de kwaliteit van leven van bewoners. De
verwachting was dat veel onrust bij bewoners op deze manier werd verminderd en hierdoor de
gedragsbeïnvloedende medicatie kon worden teruggedrongen. Het opendeuren beleid werd onder
andere door het toepassen van domotica – sensoren/ bewegingsdetectie – mogelijk gemaakt. We
hebben ons gerealiseerd dat ook dit een middel en maatregel is waar zorgvuldig mee om gegaan
dient te worden, maar dit is wellicht minst beperkende variant.
Bewoners kregen geen kans om zich op ‘eigen wijze’ te uiten, ze werden voortijdig – goedbedoeld
en vaak onbewust – beperkt in hun vrijheid en (bewegings)mogelijkheden. Daarnaast stonden de
mogelijkheden van domotica pas in het beginstadium. Bij leidinggevenden, zorgmedewerkers maar
ook cliënten en mantelzorgers bleek er nog onvoldoende kennis over de mogelijkheden van de inzet
van domotica. Door meer samenwerking te zoeken met niet alleen de ICT en de technische dienst,
maar ook de mantelzorgers, konden we meer opties gaan benutten. Uitgangspunt is steeds
geweest: hoe kunnen we de positie van de cliënt/bewoner versterken en verbeteren? Een antwoord
daarop was dwaaldetectie zo afstemmen dat cliënten / bewoners de optimale bewegingsvrijheid
hebben kunnen ondervinden.
Met de institutionalisering van de zorg lag de focus voornamelijk op binnen, de buitenruimte werden
veel te weinig benut. Daglicht en buitenlucht hebben een positieve uitwerking op de gezondheid. In
2017 is het buitenleven voor bewoners en medewerkers gestimuleerd. De belevingstuin is daar een
uitgesproken voorbeeld van. Daarnaast sloot het initiatief ‘Camping De Vliedberg’ in juli hier mooi
op aan.
http://www.rijnmond.nl/tv/programma/27/Rijnmond-Nieuws/aflevering/8819 (tijdbalk: 05:35 - 03:45
min.)
Daarnaast is op alle woongroepen speciale verlichting geïnstalleerd, die het licht van buiten naar
binnen brengt. Deze biodynamische verlichting maakt een speciaal stofje los in de hersenen.
Gedurende de dag zijn mensen actiever, ’s avonds wordt het licht gedimd waardoor zij rustig de
nacht in gaan.
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/CuraMare-realiseert-vrijheid-op-vliedberg/
Binnen locatie Nieuw Rijsenburgh heeft de pilot rustige zorg plaatsgevonden: door de inzet van een
zorgcentrale die als schakel fungeert tussen de beller en de zorgmedewerker. Het voorkomt dat
zorgmedewerkers tijdens ‘piekmomenten in de zorg’ onnodig gestuurd worden in de zorgverlening.
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5.

Leren en werken aan kwaliteit

5.1

Vereisten vanuit het kwaliteitskader

Vereisten
Elke verpleeghuisorganisatie heeft in de loop van 2017 een
kwaliteitsplan opgesteld volgens de in dit hoofdstuk geschetste
werkwijze.
Elke verpleeghuisorganisatie verzorgt vanaf het rapportagejaar
2017 de interne en externe verantwoording via een
kwaliteitsverslag. Dit document verschijnt jaarlijks voor 1 juli
volgend op het rapportagejaar en wordt gepubliceerd op de
website van de organisatie.
Elke verpleeghuisorganisatie dient tevens het webadres van het
kwaliteitsverslag, uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende
verslagjaar, aan te leveren aan de Openbare Database van
Zorginstituut Nederland.
Elke verpleeghuisorganisatie past jaarlijks het kwaliteitsplan aan
op basis van het kwaliteitsverslag. Het aangepaste
kwaliteitsplan verschijnt uiterlijk 31 december.
Elke verpleeghuisorganisatie maakt deel uit van een lerend
netwerk met tenminste twee andere collega VPH
zorgorganisaties (01-07-17)
In elke verpleeghuisorganisatie vindt een vijfjaarlijkse
(multidisciplinaire) kwaliteitsvisitatie plaats door de relevante
beroepsorganisatie.
Elke verpleeghuisorganisatie beschikt over een
kwaliteitsmanagementsysteem (01-01-2018).

Status
Gereed per 13-12-2017

Gereed, reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018 en
op de website gepubliceerd.

Gereed, aangeleverd aan de
Openbare Database van
Zorginstituut Nederland.
Continu

Maakt onderdeel uit van
Samenwerkingspartners
Zeeland
Visitatie Specialisten
Ouderengeneeskunde door
Verenso 2016
Gereed

5.2 Reflectie op 2017
5.2.1

Algemene reflectie

Het borgen van (kwaliteits)afspraken is een continu proces waarbij CuraMare gebruikt maakt van haar
kwaliteitsmanagementsysteem. Hierbij hebben de indicatoren van het Prezo-keurmerk van Stichting
Perspekt de afgelopen jaren als kapstok gediend. In 2017 heeft Ebbe en Vloed het Gouden Keurmerk
behaald en was er voor de andere locaties: Geldershof, De Vliedberg en Nieuw Rijsenburgh een
continuering van het reeds in 2016 behaalde Gouden Keurmerk.
2017 heeft ook in het teken gestaan van het vormen en inrichten van het kwaliteitsplan 2018. Aan de
hand van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft CuraMare gezocht naar een vorm die enerzijds
recht doet aan de manier waarop de organisatie inhoud geeft aan het leveren van kwaliteit van zorg en
anderzijds de lezer meeneemt in de ambities van de organisatie om te verbeteren. Een ware zoektocht
die in gezamenlijkheid met belangrijke stakeholders tot stand is gekomen. Naast een lijvig document is
CuraMare ook begonnen met het digitaliseren van het plan. In 2018 is de verwachting dat daar een
visueel aantrekkelijk en dynamisch product gepresenteerd zal worden.
Het schrijven van het plan heeft er ook toe geleid dat de organisatie haar trots weer in beeld heeft:
eigenlijk doen we al heel veel op het gebied van veilige en kwalitatief goede zorg die aansluit bij de
belevingswereld van onze cliënten. En dat mag ook weleens gezegd worden!
Het jaarlijks actualiseren van het kwaliteitsplan maakt inmiddels onderdeel uit van de planning and
control cyclus van de organisatie. Maandelijks vinden er op de locaties interne audits plaats
(borgingsinstrument), naast de overstijgende audits vanuit de diverse commissies, die informatie
15

opleveren voor de verbeter- en borgingscyclus van de locaties. Uitkomsten van de externe audits
worden hier ook in meegenomen. Daarnaast maken de plannen onderdeel uit van de locatiejaarplannen
welke verbonden zijn aan de verbeterparagrafen van het kwaliteitsplan. Zo borgt CuraMare dat er een
continue focus is op het verbeter- en borgingsproces. De cliëntenraden zijn gesprekspartners in de tot
standkoming van de verbeter- en borgingsplannen evenals het vormgeven en actualiseren van het
kwaliteitsplan.
Zoals we in hoofdstuk 4.2.1 hebben beschreven maakt de werkwijze meldingen incidenten cliëntenzorg
onderdeel uit van het leren en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Om dit nog meer inhoud te geven
en de bewustwording bij medewerkers te vergroten is CuraMare in 2017 ook gestart met het doen van
SIRE-analyses - los van de calamiteitenonderzoeken waarbij de SIRE-analyse een onderdeel is van het
werkproces. Door de medewerkers te bevragen over situaties die hebben plaatsgevonden hebben we
gemerkt dat zij ‘dieper’ over de materie na gaan denken en (potentiële) verbanden kunnen leggen
tussen risico’s en het eigen handelen. Enerzijds kost het uitvoeren van een SIRE-analyse (veel) tijd,
anderzijds levert het veel inzicht over het handelen en het ontstaan/blijven bestaan van situaties.
In 2017 heeft het uitvoeren van calamiteitenonderzoeken ook onderdeel uitgemaakt van het leren en
verbeteren. Er zijn 3 calamiteiten gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), allemaal
met betrekking tot vallen. Daarnaast zijn er 2 SIRE-analyses uitgevoerd eveneens met betrekking tot
een valincident. De (calamiteiten)commissie heeft naar aanleiding van de onderzoeken een rapport
opgesteld met daarin verbetermaatregelen, specifiek voor de desbetreffende locaties, maar ook
organisatie breed. Monitoring van de verbetermaatregelen en de naleving daarvan vindt plaats in de
stuurgroep kwaliteit en veiligheid binnen de thuis- en ouderenzorg. Het uitzetten van de interventies en
implementaties van (aangepaste) werkwijzen heeft plaats gevonden in de team- en locatie overleggen.
Op het gebied van samenwerken mag CuraMare zich gelukkig prijzen met de hoeveelheid en diversiteit
aan samenwerkingspartners. Intern is er sprake van onderlinge samenwerking tussen de verschillende
diensten, verschillende locaties maar ook binnen de keten: de samenwerking met het van Weel
Bethesdaziekenhuis dat onder dezelfde paraplu acteert als de thuis- en ouderenzorg. Daarnaast is het
sterk locatieafhankelijk met wie en op welke wijze er wordt samengewerkt. Over het algemeen kan
gesteld worden dat de cliënt steeds het uitgangspunt is in de samenwerking. Onder 5.2.2 vindt u een
(willekeurige) opsomming van (enkele) samenwerkingspartners. Op het gebied van lerend netwerk heeft
CuraMare eerste stappen gezet richting partners in Zeeland.
In 2016 heeft de visitatie van de specialisten ouderengeneeskunde (SO) plaatsgevonden door Verenso
en heeft de dienst SO een plan van aanpak opgesteld naar aanleiding van de aandachtspunten waar
zij in 2017 inhoud aan hebben gegeven.
5.2.2 Projecten
-

Coaching on the job van de MIC commissies door de kwaliteitszorgmedewerker
Uitvoeren van interne audits door intern opgeleide prestatiecoaches, gericht op de Prezo indicatoren
(en vertaling van de uitkomsten in verbeter- en borgingsplannen)
Registratielast zorgmedewerkers verminderen (waaronder kritisch naar de registraties in het ECD
kijken)
Samenwerkingspartners:
- WVO-zorg Vlissingen
- Zorgzaam Zeeuws Vlaanderen
- Allévo Zierikzee
- Revant Goes / Terneuzen
- Rotterdam Stroke Service
- Huisartsen Goeree Overflakkee en Voorne Putten en Rosenburg
- Netwerk Palliatieve zorg
- Sjaloomzorg
- Careyn
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-

Expertisecentrum Zuidwester
Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits
Casemanagement Dementie
Paulina.nu
IVN voor het project Natuurkoffer
ZorgDier voor het project ZorgDier
Pameijer voor de Inloop op Nieuw Rijsenburg
Pameijer en Gemiva voor inzetten van klanten/cliënten van Pameijer en Gemiva als
vrijwilliger bij CuraMare
Nollestee
Stichting ZIJN
Gemeente Goeree Overflakkee
Samenwerkende boeren Zuid-Holland
En vele anderen….
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6.

Leiderschap, governance en management

6.1

Vereisten vanuit het kwaliteitskader

Vereisten
Elke zorgorganisatie borgt professionele inbreng in het
aansturen van de organisatie door opname van een specialist
ouderengeneeskunde, verpleegkundige of psychosociaal
zorgverlener als lid van de Raad van Bestuur. Zolang dit nog
niet gerealiseerd is dient er structureel overleg te zijn tussen de
Raad van Bestuur met vertegenwoordigers van de genoemde
beroepsgroepen (reflectie in kwaliteitsverslag 1-7-2018).
De leden van de Raad van Bestuur lopen op gezette tijden mee
binnen het primaire proces van de eigen zorgorganisatie, zodat
zij gevoel houden met het primaire proces op de werkvloer
(reflectie in kwaliteitsverslag 1-7-2018).
Elke RvB van een zorgorganisatie voor verpleeghuiszorg werkt
volgens de geldende versie van Zorgbrede Governance Code
(reflectie in kwaliteitsverslag 1-7-2018).
De leiderschapsstijl en het gedrag van de RvB is ondersteunend
aan dit kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De RvB is
eindverantwoordelijk voor de toepassing ervan en de RvT ziet
hier actief en aantoonbaar op toe (reflectie in kwaliteitsverslag 17-2018).
De RvB stimuleert oprichting van een VAR danwel PAR in zijn /
haar organisatie, of door andere vormen waaronder digitale
platforms (reflectie in kwaliteitsverslag 1-7-2018).
6.2

Status
Reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018

Reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018

Reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018
Reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018

Reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018

Algemene reflectie op 2017

In 2017 heeft CuraMare te maken gehad met een tijdelijke onderlinge waarneming van de portefeuilles
binnen de leden raad van bestuur in verband met een aftredend lid (tijdelijk van 3 naar 2 leden). Dit
maakt dat de zittende leden minimaal mee hebben kunnen lopen binnen het primaire proces. Wel
hebben er diverse gesprekken plaats gevonden met medewerkers en zijn de leden van de raad van
bestuur aanwezig geweest bij diverse medewerkersbijeenkomsten.
Voor de vacature van raad van bestuur is in 2017 gezocht naar een nieuw lid met een achtergrond van
een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige of psychosociaal zorgverlener. Dit is helaas niet
gelukt. Per 1 januari 2018 is de raad van bestuur echter wel op sterkte en bestaat uit een voorzitter, een
lid en een medisch lid.. Om toch inbreng vanuit bovengenoemde professies te kunnen waarborgen
hebben er structurele overleggen plaatsgevonden tussen de raad van bestuur en de specialisten
ouderengeneeskunde. Voor het jaar 2018 staan er afspraken gepland om op gezette tijden mee te lopen
in het primaire proces.
Daarnaast zijn sinds september 2017 3 verpleegkundigen toegetreden tot de verpleegkundige advies
raad (VAR) van CuraMare en is de VAR een gesprekspartner van de raad van bestuur adviseert
gevraagd en ongevraagd over (voor de beroepsgroep) relevante onderwerpen, waaronder:
- Start oriëntatie functiedifferentiatie MBO-HBO
- Communicatie via intranet en facebook
- Gebruik ECD - EPD en cliëntportaal
- Profileren van de VAR op werkoverleggen
- Dag van de verpleging
- Enquête e-learning
- Project veilige naalden
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De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht van CuraMare. Zij treffen elkaar
volgens vergaderschema. CuraMare werkt conform de geldende versie van Zorgbrede Governance
Code. Begin 2017 heeft CuraMare een onderzoek laten uitvoeren door de Governance University. Uit
het onderzoek bleek dat CuraMare voldoet aan de gestelde normen op het gebied van integriteit en
transparantie. Uiteraard waren er verbeterpunten die inmiddels actief zijn opgepakt en zijn of worden
verwerkt in reglementen en statuten.
De raad van bestuur participeert naast het locatiemanagement en de afdeling beleid, kwaliteit en
veiligheid in de stuurgroep kwaliteit en veiligheid waarin actuele zaken en risico’s besproken worden.
Hierin worden zij geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van interne en externe klachten,
incidentmeldingen, calamiteitenonderzoeken, voorbereidingen en uitkomsten interne en externe audits
en alle andere relevantie kwaliteitsaspecten. Daarnaast vond er structureel bilateraal overleg plaats
tussen de raad van bestuur en het locatiemanagement.
De beleidsmedewerker kwaliteit en veiligheid neemt 4 x per jaar deel aan het overleg met de raad van
toezicht (commissie kwaliteit en veiligheid). Hierin worden zij geïnformeerd over ontwikkelingen op het
gebied van interne en externe klachten, incidentmeldingen, calamiteitenonderzoeken, voorbereidingen
en uitkomsten interne en externe audits en alle andere relevantie kwaliteitsaspecten. Tevens onderdeel
van deze overleggen was een werkbezoek aan de psychogeriatrische groepswoningen van de
roulerende locaties.
Los van de leden van de raad van bestuur zien we dat ten aanzien van leiderschap binnen de
teammanagers er in 2017 ook ontwikkeling heeft plaatsgevonden. De teammanagers van de
afzonderlijke locaties zijn gestart met intervisie. Enerzijds om de onderlinge samenwerking te verbeteren
anderzijds om de visie op leiderschap eenduidiger invulling te kunnen geven. Door verandering en
toename van deskundigheid in de zorg wordt ook een ander beroep gedaan op het teammanagement.
Hierop aansluitend is er een plan van aanpak opgesteld om vanaf 2018 de teammanagers te laten
rouleren over de verschillende locaties ter bevordering van de kwaliteit.
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7.

Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel)

7.1

Vereisten vanuit het kwaliteitskader

Vereisten
Elke verpleeghuisorganisatie moet voor zijn
personeelssamenstelling gebruik maken van de tijdelijke normen
totdat de sector landelijke context gebonden normen (gereed
eind 2018) heeft ontwikkeld voor voldoende en vakbekwaam
personeel.
De personeelssamenstelling in al haar dimensies is zoals
beschreven onderdeel van het kwaliteitsplan en wordt
geëvalueerd in het jaarlijkse kwaliteitsverslag (1 juli 2018).
Vooruitlopend hierop publiceert elke zorgorganisatie de
gegevens van 2017 uiterlijk 1 juli 2018 op zijn website.
Er is voor iedere zorgverlener tijd en ruimte om op gezette tijden
mee te lopen bij een collega organisatie uit het lerend netwerk.
De wijze waarop dit wordt georganiseerd, wordt vastgelegd in
het kwaliteitsplan (in de loop van 2017) en geëvalueerd in het
kwaliteitsverslag (1 juli 2018).
Er is voor alle zorgverleners voldoende tijd en ruimte om te leren
en te ontwikkelen via feedback, reflectie en scholing. De
omvang en aard hiervan worden vastgelegd in het kwaliteitsplan
en geëvalueerd in het kwaliteitsverslag (1 juli 2018).

7.2

Reflectie op 2017

7.2.1

Algemene reflectie

Status
Reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018

Reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018
Gereed
Reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018

Reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018

Om inhoud te kunnen geven aan persoonsgerichte zorg moet CuraMare zorgen voor voldoende
gemotiveerde en deskundige medewerkers. Met andere woorden, er moet sprake zijn van een
personeelssamenstelling conform de eisen van het kwaliteitskader 6 - die aansluit bij de wensen en de
behoeften van de cliënt. Zorgverleners die gemotiveerd zijn en vanuit hun deskundigheid (juiste
opleidingsniveau) weten welke zorg en ondersteuning bijdraagt aan de kwaliteit van leven van iedere
individuele cliënten en hier ook de ruimte voor krijgen. Daarnaast vraagt de toenemende complexiteit
van (medische) zorgvraag een ander competentieniveau. CuraMare dient daarom te zorgen voor een
goed leer- en werkklimaat waarbij scholing (inclusief bij - en nascholing) volgens scholingsplan
plaatsvinden. Bewust registreren en daarmee de administratieve last voor zorgverleners verminderen,
datgene doen wat daadwerkelijk noodzakelijk is en bijdraagt aan de kwaliteit van leven voor de cliënt is
een bewustwordingsproces en vraagt om een kritische inhoudelijke blik.
4 ogen project
Terugkijkend naar 2017 voldoet CuraMare nog niet aan alle normen van het kwaliteitskader op het
gebied van personeelssamenstelling. Nog niet tijdens alle zorgpieken zijn er 2 medewerkers aanwezig
op een woongroep. CuraMare wacht echter niet af totdat de sector eind 2018 landelijke contextgebonden normen heeft ontwikkeld voor voldoende en vakbekwaam personeel, maar wil in dialoog met
alle betrokkenen hier zelf invulling aan geven. De start van het project was een nulmeting om de huidige
situatie in beeld te krijgen ten aanzien van de 24 uurs bemensing op de woongroepen binnen de ZVGO.

6

Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling, Samen werken aan kwaliteit van leven voor bewoners in
verpleeghuizen, 01-09-2016
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Daarnaast zijn er op alle locaties rondetafelgesprekken gevoerd met leidinggevenden, mantelzorgers
en medewerkers om tot een gezamenlijk standpunt te komen hoe wij de invulling zien van dit tweede
paar ogen. De aanbevelingen uit het rapport krijgen in 2018 een vervolg in de verbeterparagrafen van
het kwaliteitsplan.
Lerend netwerk
CuraMare heeft in 2016 het besluit genomen om medewerkers met het deskundigheidsniveau 2 op te
leiden naar niveau 3 en anders te herplaatsen, gezien de toenemende zorgvragen en complexiteit. Dit
heeft, naast een hoog ziekteverzuim, in 2017 geleid tot personele krapte. Dat heeft gemaakt dat de
zorgmedewerkers van CuraMare in 2017 nog niet hebben meegelopen met een collega uit het lerend
netwerk. Voor 2018 is dit in het kwaliteitsplan opgenomen als onderdeel van de verbeterparagraaf voor alle locaties.
Dit geldt ook voor het onderdeel ‘voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via feedback,
reflectie en scholing’. Er is gezocht naar ondersteuning vanuit coaching on the job (feedback en
reflectie), wat door de inzet van welzijnscoaches gedeeltelijk is gerealiseerd. Scholing heeft
plaatsgevonden conform het opleidingsjaarplan waarbij extra aandacht is geweest voor de ontwikkeling
van de leergang ‘persoonsgerichte zorg’. Een leergang die bestaat uit verschillende thema’s die deels
verplicht en deels facultatief in te vullen zijn. De leergang dient in 2018 verder ontwikkelt te worden.
Specifieke onderwerpen in de leergang zijn onder anderen:
- Basiskennis dementie
- Prikkels op Maat (POM)
- Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL)
- Hanteren signaleringsplannen
- Communicatieve vaardigheden
Voldoende en kwalitatief personeel7
De arbeidsmarkt voor zorgprofessionals is in het jaar 2017 nog krapper geworden. Een krappe
arbeidsmarkt vraagt om een planmatige benadering, moderne methoden en positionering als
werkgever. Hiertoe is een actieplan ontwikkeld in 2017 waarmee CuraMare beoogt nieuwe
zorgprofessionals aan te trekken. In 2017 zijn er diverse succesvolle campagnes gevoerd door
CuraMare, gericht op bepaalde functies en/ of doelgroepen.
In 2017 is onder andere een vernieuwde werving- en selectieprocedure geïntroduceerd. De procedure
wordt nu CuraMare breed ingezet. Dat wil zeggen dat de sollicitant verschijnt voor een CuraMarebrede
selectiecommissie en bij gebleken geschiktheid wordt gekeken waar de sollicitant het best tot zijn/haar
recht komt, passend bij de deskundigheidsvraag van de locatie.
Bovendien is er in 2017 een nieuw Introductieprogramma ontwikkeld om nieuwe medewerkers zich
welkom te laten voelen en een goede kennismaking te geven met de organisatie.
24 uurs zorg
Binnen de woonzorglocaties CuraMare wordt 24uurs zorg geboden. Er is een 24uurs bereikbaarheid
van BIG geregistreerde verpleegkundigen en artsen die in geval van nood binnen 20 minuten ter plaatse
zijn. Daarnaast is binnen CuraMare het SPAT-team actief: specialistisch acuut thuiszorgteam dat in
geval van nood, maar ook voor deskundigheidbevordering t.a.v. verpleegtechnisch handelen
ingeschakeld wordt.

7.2.2
7

Projecten

4 ogen project
Uitwisseling personeel tussen de verschillende locaties
Verhoging inzet en samenwerking met geestelijk verzorgers
Zie bijlage 2 Infographic personeelssamenstelling per 31 december 2017
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-

Werkgroep Leef en werk Vitaal: duurzaam inzetbaarheid personeel
In 2017 zijn hierop 5 actielijnen uitgezet, die de daaropvolgende periode verder zullen worden
uitgewerkt en geïmplementeerd:
- Gezondheid en vitaliteit
- Mobiliteit en flexibiliteit
- Kennis en competenties
- Bezieling en welbevinden
- Leiderschap
Daarnaast gaat duurzame inzetbaarheid over het juiste gesprek tussen medewerker en leidinggevende.
Om hier een start mee te maken is er in 2017 vanuit P&O extra aandacht besteed aan voor het voeren
van de jaargesprekken.
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8.

Gebruik van hulpbronnen

8.1

Vereisten vanuit het kwaliteitskader

Vereisten
De benodigde hulpbronnen en de wijze waarop deze dienend
zijn aan het primaire proces worden vanaf 2017 beschreven
in het kwaliteitsplan en gaan mee in de cyclus van
kwaliteitsverslag, bespreking met interne en externe
stakeholders en update van het kwaliteitsplan (reflectie
kwaliteitsverslag 1 juli 2018).

8.2

Reflectie op 2017

8.2.1

Algemene reflectie

Status
Reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018

Nieuwbouw en Domotica
CuraMare heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in nieuwbouwlocaties. Deze locaties zijn gebouwd en
ingericht met het oog op toekomst en de veranderende cliëntenpopulatie (complexiteit van zorgvraag);
kleinschalig met oog voor (omgevings)karakteristieken aansluitend op wat nodig is in het kader van
veiligheid. Hierbij is actief gebruik gemaakt van de mogelijkheden om domotica zoveel als mogelijk te
integreren.
In de nieuwbouw is zowel bouw als inrichting gevormd door steeds vanuit de potentiele doelgroep te
kijken en te beredeneren wat wenselijk en nodig is. Denk hierbij aan de mogelijkheden om deels (vrij)
rond te bewegen, privacy maar ook geborgenheid en gelegenheid tot samenzijn.
Daarnaast werd er gebruik gemaakt van de inzet van camera’s, alarmeringen (op cliëntniveau in te
regelen) en tilliftsystemen die aan het plafond zijn bevestigd.
In 2017 is tevens de bouwgrond aangekocht voor de nieuwbouw van locatie Geldershof.
Hulpmiddelen en onderhoud
In 2017 heeft onderhoud conform afspraken plaats gevonden. Ten aanzien van het gebruik en inzet van
hulpmiddelen is een registratie van (onderhouds)contracten inzichtelijk die zorgen dat er gewerkt kan
worden met deugdelijk en goed onderhouden materiaal. Cliënten ervaren hiermee veilige en zorgvuldige
zorgverlening.
Facilitaire zaken
Alle woonzorglocaties zijn uitgerust met o.a. een restaurant, een receptie, een pedicure en een kapper.
De locaties Ebbe en Vloed, Nieuw Rijsenburgh en Geldershof ook met een winkel voor de alledaagse
(kleine) boodschappen. De locatie Vliedberg maakt gebruik van de nabijgelegen supermarkt. Faciliteiten
die het prettig wonen onder 1 dak bevorderen en aan de wensen van de cliënten tegemoet komen. De
restaurants worden gezien als een centrale ontmoetingsplek waarbij cliënten, mantelzorgers, familie en
andere belanghebbenden elkaar op een ongedwongen manier treffen.
De winkels beschikken over een op de cliënten afgestemde voorraad aan levensmiddelen en artikelen
en
zijn
op
gezette
tijden
geopend
en
veelal
bediend
door
vrijwilligers.
Zowel de pedicure als de kapper zijn laagdrempelig benaderbaar en geven cliënten de mogelijkheid om
zo
lang
als
mogelijk
gebruik
te
blijven
maken
van
deze
faciliteiten.
Het gezicht van de locaties wordt mede gevormd door de aanwezigheid van een receptie. Bij de receptie
kunnen cliënten en diens belanghebbenden terecht met algemene vragen. De receptie is tijdens
kantooruren bemand.
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CuraMare hecht veel waarde aan de cliënten, daar waar mogelijk, te stimuleren om zoveel als kan in
beweging te zijn/blijven. Op de locaties, Ebbe en Vloed en Nieuw Rijsenburgh, is een beweegtuin
aanwezig. Deze tuinen worden door cliënten -op eigen gelegenheid- gebruikt maar ook onder
begeleiding van bijvoorbeeld een fysiotherapeut. De beweegtuinen geven de cliënten de mogelijkheid
om op een ongedwongen manier in beweging te zijn/blijven. Op de locaties Nieuw Rijsenburgh en de
Vliedberg is een belevingstuin ingericht waar volop gebruik van wordt gemaakt.
Naast de genoemde faciliteiten wordt er op de locaties ook gebruik gemaakt van een bibliotheek (of
grote boekenkast), computers, ruimtes voor specifieke gelegenheden, kerkruimte t.b.v. kerkdiensten,
etc.
Los van alle genoemde diensten werden de locaties ondersteund door een actieve afdeling onderhoud
en beheer.
Financiën en administratieve organisatie
CuraMare heeft haar ondersteunende diensten in een eigen stichting georganiseerd. Hierbij valt o.a. te
denken aan salarisadministratie, cliëntenadministratie, Servicedesk ICT, personeelszaken, planning en
control, etc. Tezamen droegen zij zorg voor een heldere en inzichtelijke bedrijfsvoering die erop gericht
was om de organisatie financieel gezond te houden in balans met de te leveren producten en diensten.
8.2.2 Projecten
-

Doorontwikkeling tool informatiemanagement
Doorontwikkeling systeemondersteuning op het gebied van MIC registraties (koppeling naar
Infomare waardoor realtime inzicht in data)
Doorontwikkeling
systeemondersteuning
op
het
gebied
van
vrijheidsbeperkende
maatregelenregistraties (ECD), in 2016 nog handmatig
Actualiseren van de website
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9.

Gebruik van informatie

9.1

Vereisten vanuit het kwaliteitskader

Vereisten
Elke verpleeghuisorganisatie dient vanaf 2017 minimaal een
keer per jaar informatie over cliëntervaringen te verzamelen
en te gebruiken middels erkende instrumenten.
De informatie over cliëntervaringen is onderdeel van het
jaarlijkse kwaliteitsverslag en kan onder andere gebruikt
worden voor verbetering en voor keuze-informatie voor
(potentiële) cliënten
Elke verpleeghuisorganisatie dient in het kader van onderlinge
landelijke vergelijkbaarheid vanaf verslagjaar 2016
minimaal een keer per jaar informatie over de NPS per locatie
van de eigen verpleeghuisorganisatie aan te leveren.
Hiervoor mag ook de aanbevelingsvraag van Zorgkaart
Nederland gebruikt worden. De informatie met betrekking tot de
NPS is onderdeel van het jaarlijkse kwaliteitsverslag.
9.2

Status
Reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018
Reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018

Reflectie verwerkt in
kwaliteitsverslag 1 juli 2018

Reflectie op 2017

9.2.1
Algemene reflectie
CuraMare heeft in 2017 langs verschillende wegen en kanalen cliëntwaarderingen opgehaald. Allereerst
werd daar het cliëntoverleg: ‘evaluatie zorgleefplan’ voor gebruikt. Hét moment voor de EVV’er om
samen met de cliënt te kijken naar de ervaren begeleiding en ondersteuning in de dagelijkse gang van
zaken. Bevindingen werden geregistreerd in het zorgdossier van de cliënt en daar waar nodig werden
aanpassingen gedaan om de zorgverlening nóg beter aan te laten sluiten.
Een andere manier van cliëntwaarderingen ophalen was het formulier ‘evaluatie einde zorg’. Dit werd
uitgereikt aan alle cliënten waarbij de zorg werd beëindigd of aan mantelzorgers en familieleden van
cliënten die overleden zijn in het jaar. De uitkomsten werden door de afdeling kwaliteit en beleid
geregistreerd en naar de desbetreffende locaties gecommuniceerd. De locaties namen de uitkomsten
mee in de lokale verbeter- en borgingsplannen. In 2017 is het formulier aangepast door een toevoeging
van de NPS-vraag. Helaas werd niet altijd het juiste formulier gehanteerd op de locaties waardoor de
uitkomsten van de NPS niet representatief zijn over het jaar 2017. Dit heeft CuraMare deels
ondervangen door de cliënten ook te verwijzen naar de website van ZorgkaartNederland. Naast deze
verwijzing is in 2017 ook gebruik gemaakt van de interview teams van Zorgkaart Nederland.
Wanneer cliënten een waardering hebben achtergelaten op Zorgkaart Nederland volgde er ook een
reactie van CuraMare op de waardering. De waardering op Zorgkaart Nederland voor 2017 ziet er als
volgt uit:
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Uit bovenstaande grafieken is af te lezen dat CuraMare over het algemeen gelijk of net boven het
landelijk gemiddelde scoort qua tevredenheid. Hier is de organisatie tevreden mee wat niet wil zeggen
dat zij zich neerlegd bij deze uitkomst. Het leren en verbeteren komt ook hierin weer sterk naar voren.
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CuraMare beschikt ook over een helder beschreven en adequaat werkende klachtenregeling. Een
goede klachtenbehandeling doet recht aan de klager en de beklaagde. Binnen CuraMare is een
cliëntvertrouwenspersoon en twee klachtenfunctionarissen aangesteld die voor alle locaties van
CuraMare werkzaam zijn. Dit sluit aan bij het uitgangspunt om mogelijkheden te creëren voor het
herstellen van de relatie tussen de klager en de zorgaanbieder, gebaseerd op onderling vertrouwen en
gelijkwaardigheid. De klachtenfunctionarissen droegen in 2017 mede zorg voor het systematisch
verzamelen van klachten en de analyse daarvan ten behoeve van de kwaliteitsbewaking c.q.
bevordering van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Om de drempel om een klacht in te dienen
laag te houden, werden ook in 2017 tweemaandelijks inloopspreekuren van de klachtenfunctionarissen
gefaciliteerd. De klachtenfunctionarissen bezochten de verschillende locaties en gingen onder het genot
van een kopje koffie/thee in gesprek met de aanwezige cliënten. Op deze manier leerden cliënten de
klachtenfunctionarissen kennen en werd de drempel om zaken te bespreken steeds lager.
In 2017 hebben er 26 klagers binnen de woonzorgcomplexen een klacht ingediend (een forse daling
ten opzichte van 2016) wat resulteerde in 32 klachtonderdelen (een klager kan meerdere zaken aan de
orde stellen). De klachten zijn via de interne klachtenprocedure afgehandeld en de locaties zijn
geadviseerd in de te ondernemen maatregelen/verbeteracties. Deze zijn door de locaties verwerkt in de
verbeter- en borgingsplannen.
In 2017 heeft CuraMare voldaan aan de eisen met betrekking tot de aanlevering van de
kwaliteitsgegevens/indicatoren 2016 bij de Openbare Database van het Zorginstituut Nederland.
9.2.2
Projecten
- Interne audits (bevatten cliënten ervaringsvragen) en worden geregistreerd in mijn verbeter meter
- Cliëntenraden zijn een belangrijke bron van cliëntwaarderingen
- Mantelzorgbijeenkomsten
- Huiskamerbijeenkomsten / Familieavonden
- Spiegelgesprekken
- Project samen zorgen, waarbij veel informatie-uitwisseling heeft plaatsgevonden met cliënten en
mantelzorgers
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Bijlage 1 Infographic Waardigheid en Trots gelden 2017

28

Bijlage 2 Infographic personeelssamenstelling per juli 2017
https://www.curamare.nl/download.php?docID=181
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