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Voorwoord
De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. Door de individualisering zijn mensen mondiger,
hoger opgeleid, beter geïnformeerd en stellen daarom andere eisen aan de zorg. Ongeacht
hun kwetsbaarheid, leeftijd en soms zeer begrensde mogelijkheden, willen zij vrijheid van
keuzes behouden en hun eigen leefstijl blijven volgen.
Bovendien blijven mensen langer thuis wonen. Demografische factoren – vergrijzing en
‘dubbele vergrijzing’ - zorgen ervoor dat de groep kwetsbare mensen, die niet uit eigen
beweging hun zorg kunnen regelen, groter wordt. De gevolgen van de dubbele vergrijzing
kunnen we niet opvangen op de wijze waarop de zorg nu is georganiseerd, omdat er
simpelweg niet genoeg mensen beschikbaar zijn.
Het groeiend tekort aan personeel en het profiel van de nieuwe oudere dwingen de
ouderenzorg de komende jaren te innoveren.
In 2018 is het landelijk Programma Thuis in het Verpleeghuis gelanceerd. Dit programma geeft
antwoord op de vraag hoe het kwaliteitskader verpleeghuiszorg uit 2017 concreet te realiseren,
waardoor de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar wordt verbeterd.
Hiervoor wordt tot en met 2021 landelijk 2,1 miljard beschikbaar gesteld. Voldoende tijd,
aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, is de centrale doelstelling van het
programma.
Voor CuraMare ZVGO is 2018 het jaar waarin:







De woonzorglocaties en de thuiszorg het Gouden Prezo keurmerk hebben behaald.
Een vrouw lid is geworden van de raad van bestuur.
CuraMare ZVGO stevig heeft geïnvesteerd in projectmatig werken om zo beter te kunnen
anticiperen op de complexe maatschappelijke ontwikkelingen.
Een nieuwe functie, de medewerker wonen & welzijn, zijn intrede heeft gedaan om te
kunnen voldoen aan de eisen vanuit het kwaliteitskader op het gebied van de
personeelssamenstelling.
De nieuwe functie in samenspraak met medewerkers, mantelzorgers en cliëntenraden tot
stand is gekomen. En daar zijn we trots op!

Het is een mooi voorbeeld van samen leren met interne en externe betrokkenen waar sinds
de introductie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg steeds meer de focus op ligt.
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Inleiding
Algemeen
CuraMare is een zorgorganisatie 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 op Goeree-Overflakkee, westelijk Voorne-Putten en in mindere
mate op de omliggende eilanden.
CuraMare omvat naast de locaties Nieuw Rijsenburgh, Ebbe en Vloed, Geldershof en De
Vliedberg en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
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.

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 de thuis- en ouderenzorg als in het ziekenhuis.
De potentie van CuraMare als ketenzorgorganisatie 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). Indien meer intensieve zorg nodig is, kunnen zij zo comfortabel mogelijk intramuraal
wonen.
Besluitvorming
CuraMare publiceert 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. De cliëntenraad komt
steeds meer in de rol van partner, wat CuraMare als een positieve ontwikkeling ervaart. Tevens
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is het verslag besproken met de ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad en twee
collega zorgorganisaties uit het lerend netwerk.
Leeswijzer
De locaties binnen CuraMare hebben een traditie waarbij de ‘couleur locale’ hoog in het
vaandel staat. Om samen te leren en te verbeteren, wordt steeds intensiever de samenwerking
opgezocht. Veel onderwerpen spelen op alle locaties, zoals (hoog) ziekteverzuim, goed en
gezond eten en medicatieveiligheid. Daarom is er in 2018 gekozen om in de lokale
verbeterparagrafen, gekoppeld aan het kwaliteitsplan 2018, dezelfde thema’s op te nemen.
Om deze reden wordt in dit kwaliteitsverslag alleen waar nodig verwezen naar een specifieke
locatie.
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Kwaliteit van zorg en leven wordt bepaald in de relatie tussen zorgverlener en zorgvrager en
diens naasten waarbij de zorgverlener aansluit bij en afstemt op de leefwereld en het leefritme
van de zorgvrager. Hiervoor moeten we elkaar beter leren kennen. Dit vereist een
persoonsgerichte benaderingswijze waarbij interesse, aandacht, betrokkenheid en compassie
kernbegrippen zijn.
De zorgvrager staat echter niet op zichzelf, maar is verbonden in een relationeel netwerk
waarin mantelzorgers, familie, vrienden en soms vrijwilligers een belangrijke rol vervullen.
CuraMare hanteert daarom als uitgangspunt een zorg-ethische benadering waarbij het individu
verweven is met zijn relaties in plaats van een autonoom individu in termen van zelfbeschikking
en zelfredzaamheid.
De dienst welzijn en dagbesteding speelt een centrale rol in het coachen en ondersteunen van
medewerkers naar meer persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Welzijns- en
dagbestedingscoaches prikkelen, motiveren en enthousiasmeren medewerkers om
persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn integraal op te pakken.

Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL)
PDL is de afkorting voor Passiviteit van het Dagelijks Leven. De PDL-methode is ontwikkeld
voor mensen die blijvend niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Het omvat een verzameling
handelingen, maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan optimale begeleiding,
verzorging en verpleging. Met de PDL-methode wordt 100% belevingsgerichte zorg gegeven
doordat wensen en mogelijkheden van degene die zorg krijgt centraal staan en niet de
beperkingen.
De PDL-methode is jaren geleden vanuit een multidisciplinair team ontwikkeld binnen het
toenmalig verpleeghuis de Samaritaan, wat nu Nieuw Rijsenburgh is. In 2018 zijn
zorgmedewerkers op alle locaties getraind om op deze wijze de basiszorg te verlenen.

Zorgleefplan
Het zorgleefplan is een belangrijk hulpmiddel voor persoonsgerichte zorg. Het persoonsbeeld
- in combinatie met doelen en acties - is leidend in het dagelijks handelen van de zorgverleners.
De cliënt wordt gestimuleerd om de regie te nemen rondom het zorgproces, binnen de kaders
van de eigen mogelijkheden.
Binnen 24 uur na een opname of verhuizing is een voorlopig zorgleefplan opgesteld.
De zorgleefplannen worden te allen tijde in samenspraak met de zorgvrager en/of diens
vertegenwoordiger opgesteld door een zorgmedewerker met een deskundigheidsniveau van
niveau 3 of hoger.
De ouderenzorg binnen CuraMare werkt sinds twee jaar met het gratis cliëntportaal
‘mijnCuraMare’. Dit is een beveiligde omgeving waarin bewoners alle informatie over hun zorg
kunnen terugvinden. Als bewoners daarvoor toestemming geven, kunnen ook mantelzorgers
en familieleden deze informatie raadplegen. Rapportages en zorgplannen zijn terug te lezen
en alle afspraken - van een afspraak bij de fysiotherapeut tot een bezoek aan de kapper of
een activiteit - zijn in het cliëntportaal te vinden.
KWALITEITSVERSLAG CURAMARE 2018
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Resultaten 2018
Persoonsgerichte zorg is een benaderingswijze waarbij de aandacht steeds meer ligt op het
welbevinden van de zorgvrager en niet zozeer op het beheersen van een aandoening. Als
zorgverlener neem je deel aan het alledaagse leven van de ander, je zoekt aansluiting bij wie
de ander is, met zijn of haar levensverhaal, gewoonten, verlangens, manieren van doen etc.
Op een manier waardoor de ander zich gezien en gehoord voelt.
Alhoewel de persoonsgerichte zorg steeds meer onderdeel uitmaakt van ons dagelijks
handelen, waren de documenten die daaraan ten grondslag lagen nogal versnipperd. Daarom
is in 2018 het beleid persoonsgerichte zorg opgesteld. Dit beleid is richtinggevend om
persoonsgerichte zorg en ondersteuning vorm te geven.
De centrale cliëntenraad heeft hierover een positief advies gegeven.
Het eveneens in 2018 herziene beleid palliatieve terminale zorg maakt onderdeel uit van het
beleid persoonsgerichte zorg. Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van
hun leven en hun naasten. Genezing is niet meer mogelijk. De zorg of behandeling richt zich
op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het beleid palliatieve terminale zorg sluit nu
direct aan bij de werkwijze en informatie die beschikbaar is uit het Netwerk Palliatieve Zorg.
De focus ligt op goed signaleren. Het zorgpad stervensfase biedt hiervoor concrete
handvatten. De methode helpt verzorgenden bij het signaleren, interpreteren en verwoorden
van de belangrijkste zorgproblemen van zorgvragers en hun naasten.
Het gebruik van de waakmand is in het beleid opgenomen en is inmiddels op alle locaties
geïntroduceerd.
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2. Wonen en welzijn
Binnen CuraMare ZVGO wonen mensen kleinschalig waarbij de zorg is gericht op het
bevorderen of in stand houden van kwaliteit van leven vanuit het perspectief van de
zorgvrager. De woonzorglocaties zijn gebouwd en ingericht met het oog op toekomst en de
veranderende populatie (complexiteit van zorgvraag); kleinschalig met oog voor
(omgevings)karakteristieken aansluitend op wat nodig is in het kader van veiligheid, privacy
maar ook geborgenheid en gelegenheid tot samenzijn. De moderne look werd echter nogal
eens als te klinisch ervaren. Woongroepen en algemene ruimtes worden daarom steeds meer
getransformeerd van luxe moderne ruimten naar misschien wat nostalgische maar wel
gezelligere comfortzones, waar het goed toeven is.

Partnerbeleid
Het gebeurt steeds vaker dat gezonde partners willen meeverhuizen naar één van de
woonzorgcomplexen. Enerzijds wil CuraMare graag voldoen aan die vraag. Anderzijds neemt
de vraag naar zorg met verblijf op Goeree-Overflakkee alleen maar toe en is het niet wenselijk
dat gezonde mensen een plek ‘bezet’ houden. Daarom is in 2018 in samenspraak met de
centrale cliëntenraad een partnerbeleid opgesteld.
Bij overplaatsing naar een andere instelling of na overlijden wordt aan de partner gevraagd om
te verhuizen. Dit kan bijvoorbeeld naar een huurappartement zijn in één van onze
woon(zorg)locaties of woonruimte van één van de woningbouwverenigingen op GoereeOverflakkee. Bij een verhuizing naar een andere woning wordt afhankelijk van het type
verhuizing een verhuiskostenvergoeding aangeboden ter compensatie van de gemaakte
kosten.
Goed en gezond eten
Een belangrijk onderdeel van de dag zijn de maaltijden. Kleuren, geuren, samenstelling en
portiegrootte, maar ook het gezelschap, omgevingsgeluiden en de aankleding van de
eetruimte hebben invloed op de ervaring van smakelijke maaltijden.
In 2018 is er grondig onderzoek gedaan naar de achtergronden van de smeulende
ontevredenheid over maaltijden die zo nu en dan oplaait. Want waar ligt het aan? De
cliëntenraad was en is hier intensief bij betrokken. Het heeft een plan van aanpak; Voeding op
weg naar een 9! opgeleverd, met verbeteracties en quick wins.
De volgende verbeteringen zijn in 2018 gerealiseerd:
 Smaak en kwaliteit van een aantal producten zijn getest en in samenwerking met de
leverancier verbeterd.
 Een aantal medewerkers van het horecateam is bijgeschoold op het gebied van vakkennis,
dieetkennis en HACCP.
 Gastvrijheid en bejegening is gespreksonderwerp op werkoverleggen, verbetering is
zichtbaar.
 Begroting van de horeca is aangepast en naar boven bijgesteld. Hierdoor zijn op een aantal
locaties diensten veranderd, waardoor de beleving van werkdruk verminderd is.
 Logistieke processen in het restaurant zijn geoptimaliseerd.
 De communicatie met lokale cliëntenraden is verbeterd, eventuele klachten en/of
opmerkingen worden eerder opgepakt.
 Bij Geldershof is het restaurant verlevendigd, er worden meer activiteiten georganiseerd.
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De Centrale Cliënten Raad (CCR) krijgt signalen dat bewoners de maaltijden steeds meer als
een feestje ervaren. Het project ´Voeding op weg naar een 9!´ loopt nog door in 2019.

Inzet vrijwilligers
Om te voldoen aan de vraag voor persoonsgerichte zorg en het welzijn van de zorgvrager is
het nodig om het vrijwilligerswerk volledig te herzien. Zonder passende vrijwilligers kunnen
deze activiteiten geen doorgang vinden. Dit betekent dat CuraMare meer aandacht gaat
geven aan de positie van de vrijwilliger in de organisatie en het bijbehorende proces van
vinden, binden en boeien. Vrijwilligers werken steeds zelfstandiger aan het uitvoeren van
allerlei activiteiten. Dit vraagt andere competenties en daarmee een andere wijze van
ondersteuning van de vrijwilligers. Vrijwilligerscoördinatoren signaleren een toenemende
vraag naar coaching, educatie en medezeggenschap. Om antwoord te kunnen blijven geven
op de vraag van de bewoner/cliënt en tegelijk bij te kunnen blijven in de sociale,
demografische én technologische ontwikkelingen is een brede en integrale herziening van
het vrijwilligerswerk noodzakelijk aldus een adviesnota. Om hier opvolging aan te geven is
eind 2018 een programmacoördinator vrijwilligerswerk aangesteld.
Samen Zorgen
Persoonsgerichte zorg is niet alleen de verantwoordelijkheid van de zorgverlener, maar iets
dat we samen doen. Zonder een goede samenwerking met belangrijke naasten
(mantelzorgers, familie, vrienden) - indien aanwezig - is persoonsgerichte zorg niet mogelijk.
Hierdoor is de verpleeghuiszorg de laatste jaren verbeterd voor de bewoner, voor de
mantelzorger en de medewerker, zo is gebleken. Terwijl de zorg en ondersteuning van
mantelzorgers in belangrijke mate bijdraagt aan het welbevinden van zijn naaste, vermindert
het de werkdruk van medewerkers, waardoor er meer aandacht gegeven kan worden aan
zorgvragers die geen netwerk hebben.
Het project Samen zorgen binnen Ebbe en Vloed vanuit het vernieuwingsprogramma
Waardigheid & Trots heeft ertoe geleid dat het mantelzorgbeleid in 2018 is herzien en is
omgedoopt tot de richtlijn Samen zorgen. De mantelzorger wordt hierin expliciet erkend als
partner in de zorg. Door tips en concrete nieuwe initiatieven in het beleid op te nemen wil
CuraMare het Samen Zorgen meer handen en voeten geven. Een tweetal initiatieven die
hieruit zijn voortgekomen – de warme overdracht en de frequente mantelzorgbijeenkomsten
om de samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers te versterken - zijn in 2018
dusdanig voorbereid dat deze in 2019 CuraMare-breed kunnen worden ingevoerd.
Zingeving
Voor levensbeschouwelijke vragen is geestelijke verzorging beschikbaar voor bewoners, hun
naaste(n) en de medewerkers. Een geestelijk verzorger is professioneel hulpverlener op het
gebied van zingeving, spiritualiteit en stervensbegeleiding.
Geestelijke verzorging is met zijn focus op mentaal welbevinden een belangrijk onderdeel
van de persoonsgerichte zorg die CuraMare biedt. Niet meer alleen op de locaties met een
christelijke grondslag, maar ook binnen de locaties die een neutrale identiteit hanteren.
Geestelijke verzorging is in 2018 goed ingebed op de twee locaties met een algemene
identiteit. Dit blijkt uit de enorme toename van vraag naar geestelijke verzorging zowel door
bewoners als familie, mantelzorgers en medewerkers.
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Zinvolle daginvulling
Goede zorg kan niet zonder aandacht voor het welbevinden van bewoners. Kwaliteit van
leven van bewoners vraagt om een plezierige dag met daginvulling zoals de bewoner die wil.
Daarom zijn sinds twee jaar welzijnscoaches en dagbestedingscoaches binnen CuraMare
aan het werk. Samen met vrijwilligerscoördinatoren en medewerkers groepsbegeleiders
vormen zij de dienst welzijn & dagbesteding.
Deze dienst - opgericht in maart 2017 - is in 2018 geëvalueerd. Enkele conclusies zijn:
 Er zijn veel nieuwe initiatieven ontplooid. Het aanbod en de diversiteit van verenigingen
en activiteiten is toegenomen. De bewoner merkt dat er mogelijkheden zijn voor de eigen
welzijnswensen.
 De dienst levert een belangrijke bijdrage om alle ambitieuze doelen die gericht zijn op
een zinvolle dag invulling en deskundigheidsbevordering vanuit de extra gelden W&T te
realiseren.
 Aandacht voor samen zorgen - het betrekken van mantelzorgers, familie en vrijwilligers krijgt daadwerkelijk vorm door medewerkers welzijn & dagbesteding. Zorgmedewerkers
worden ondersteund in de samenwerking met informele zorg.
 De inzet van de welzijnscoaches en dagbestedingscoaches op alle woonzorglocaties
heeft ertoe geleid dat welzijn steeds meer onderdeel is van het dagelijks handelen.
Het positioneren van het team welzijn binnen de zorg is nog een continu proces van
schakelen, afstemmen en bijstellen.
Door de jaren heen zijn legio activiteiten ontstaan om bewoners te helpen zich goed in hun
vel te voelen. Van een dagelijks bakje koffie in het restaurant of even de kippen voeren in de
binnentuin, tot een voorleessessie in huis of juist een uitje. Er is aandacht voor zowel de
groep, als het individu.
Voorbeelden van activiteiten en een zinvolle daginvulling zijn onder andere:
- Adoptieprogramma:
Interactieve (robot)knuffeldieren zijn kostbaar maar erg gewild, daarom is een
adoptieprogramma bedacht. Particulieren en bedrijven kunnen een interactieve kat of
hond adopteren (schenken) zodat op woongroepen waar die behoefte is, een dier kan
worden ingezet.
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:
In de beweegtuin staan fitnesstoestellen in de open lucht. De toestellen zijn afgestemd op
oefeningen voor senioren en iedereen kan er gebruik van maken. Ook is de beweegtuin
een ontmoetingsplaats waar contact en gezelligheid te vinden is.
https://curanet.curamare.nl/groups/152-beweegtuin-nieuw-rijsenburgh/welcome
- Project ZorgDier:
Vrijwilligers bezoeken met hun dier de woongroepen waar ouderen met dementie
samenwonen of ze gaan langs bij bewoners op een appartement. Contact met dieren
heeft een activerend, therapeutisch en positief effect.
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-

-

-

https://www.curamare.nl/verborgenpaginas/themavrijwilligers/specialeprojecten
Infographic besteding extra gelden 2018 ‘liefdevolle zorg’ voor ouderen die in een
zorginstelling wonen. Uitgangspunt: zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering
- waarbij de eigen regie van de cliënt centraal staat.
Beweegweek in september 2018:
Oftewel de Nationale Sportweek. Tijdens de beweegweek wil CuraMare het belang van
(veilig) bewegen extra benadrukken en met iedereen delen, want bewegen kan alleen,
maar samen is leuker.
https://www.curamare.nl/actueel/nieuws/794/curamare-beweegtweek.html
Vrijwilligers fietsen met duo-fietsen en rolstoelfiets:
De duo-fiets is geschikt voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, maar nog
wel mee kunnen trappen. De rolstoelfiets is geschikt voor mensen die gebruikmaken van
een rolstoel en de overstap naar een gewone fiets niet kunnen maken.
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3. Veiligheid
Basis Veiligheid
Een veilige woonomgeving is een basisvoorwaarde voor goede zorg. De vier thema’s van
basisveiligheid - medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van
vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie acute ziekenhuisopname - zijn een belangrijk
onderdeel van leren en verbeteren binnen CuraMare.
Medicatieveiligheid
Het onderwerp medicatie heeft in 2018 veel aandacht gekregen. Trainingen door apothekers
om de medicatieveiligheid te verbeteren - gestart medio 2017 - hebben afgelopen jaar een
vervolg gehad. Een nieuwe scholingscyclus voor mediatieveiligheid is opgesteld. Maandelijks
worden door medicatiemedewerkers steekproefsgewijs audits uitgevoerd. De uitkomsten
worden in het teamoverleg besproken en verwerkt in betreffende verbeter- en
borgingsplannen.
Met de introductie van de pilot Medicatie Controle App (MCA) in 2018 is een grote stap in
veilig medicijngebruik gezet. De app vervangt de papieren medicatie-aftekenlijsten en heeft
verschillende ingebouwde functies om de uitgifte van de medicijnen overzichtelijker en
eenvoudiger te maken. Dat heeft voordelen voor de zorgmedewerker, maar ook voor de
zorgvrager, omdat het risico op fouten bij het medicijngebruik nog verder wordt beperkt.
Medicatie vergeten is hiermee niet meer mogelijk.
Decubituspreventie
Decubitus is een onderwerp waar binnen PDL veel aandacht voor is. Het gaat vooral over
preventie, de inzet van hulpmiddelen en de mogelijkheid om andere disciplines in te
schakelen waar nodig. Binnen CuraMare is er een wondvakgroep die zich in 2018 met name
heeft beziggehouden om een uniforme manier van registreren van wondzorg, zoals
anamnese en wondbehandeling, zowel voor intra- als extramuraal, te realiseren.
Vrijheidsbeperkende maatregelen
De term ‘zorg zonder dwang’ raakt steeds meer ingeburgerd. Niet meer alleen op de
Vliedberg - waar het project voor maximale bewegingsvrijheid vanuit het
vernieuwingsprogramma Waardigheid & Trots twee jaar heeft gedraaid - maar binnen heel
CuraMare. De BOPZ-commissie is omgedoopt tot de commissie zorg zonder dwang en heeft
zich in 2018 voorbereid op de wet zorg en dwang die in 2020 zijn intrede doet. De trend is
het zoveel mogelijk terugdringen van maatregelen en bewustwording van de inzet van
alternatieven. In samenspraak met familie, eerste contactverzorgende en arts worden de
risico’s in kaart gebracht en afgewogen. Wat weegt zwaarder, veiligheid of kwaliteit van
leven? Steeds vaker wordt gekozen voor het laatste. De inzet van domotica ter
ondersteuning van deze keuzen wordt zorgvuldig toegepast. De inzet van
dagbestedingscoaches en meer aandacht voor het welzijn en welbevinden van de
zorgvrager, heeft een positieve invloed op het terugdringen van vrijheidsbeperkende
maatregelen en meer te opteren voor alternatieven.
Preventie van acute ziekenhuisopname
Wat betreft preventie van acute ziekenhuisopname heeft CuraMare gebruik gemaakt van:
- Inzet van domotica, waaronder sensoren en camera’s.
- Inzet van laag-laagbedden en andere passende alternatieven.
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Actuele signaleringsplannen in de zorgdossiers (tijdig in kunnen spelen op het gedrag van
de zorgvrager).
Structurele evaluatie en bijstelling van zorgleefplannen (minimaal twee keer per jaar).
Inzet persoonsalarmering.

Incidentencommissie
Sinds enkele jaren is per woonzorglocatie een incidentcommissie ingesteld. Bij de Melden
Incidenten Cliënten (MIC)-werkwijze worden incidenten gemeld, geanalyseerd en
verbetermaatregelen voorgesteld. Dit draagt bij aan de continue verbetercyclus. De MICcommissie van de locaties analyseren aan de hand van vijf keer 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.
Melden Incidenten Cliënten (MIC)
In totaal zijn er in 2018 2.454 incident meldingen gemaakt. Dit is vrijwel gelijk aan het aantal
meldingen ten opzichte van 2017 (2.443). Het aantal agressie-incidenten is fors verminderd
(van 147 naar 71), het aantal incidenten met betrekking tot medicijngebruik is daarentegen
gestegen: van 790 in 2017 naar 904 in 2018. De toename van het aantal meldingen op
medicatie kan met name worden toegeschreven aan de hierboven benoemde aandacht voor
medicatieveiligheid; men wordt alerter.

Meer dan de helft van de incidenten zijn valincidenten. De afdeling control heeft daarom eind
2018 een interne controle uitgevoerd op het onderwerp vallen.
Hierbij trokken zij onder andere de conclusies dat het aantal valincidenten, ondanks de
ingezette verbeteracties, niet noemenswaardig afneemt.
Dat het aantal valincidenten hoog is en niet afneemt is mogelijk te verklaren omdat CuraMare
al voorsorteert op de Wet zorg en dwang en vrijheidsbeperkende maatregelen meer afbouwt
en minder inzet. Per persoon 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.

KWALITEITSVERSLAG CURAMARE 2018

13

Calamiteiten
In 2018 heeft zich binnen de ZVGO tweemaal een calamiteit voorgedaan. Het betreft een
valincident en een incident met een plafond tillift. De calamiteiten zijn gemeld bij de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast heeft de calamiteitencommissie een onderzoek
uitgevoerd op verzoek van de IGJ naar aanleiding van een melding die bij hen was
binnengekomen. De calamiteitencommissie verricht een onderzoek volgens de SIREmethodiek en verstrekt een rapport met aanbevelingen aan de Raad van Bestuur. Alle twee
de onderzoeken zijn afgerond. De inspectie concludeerde op basis van de rapporten dat de
casussen zorgvuldig zijn onderzocht en er voldoende verbetermaatregelen zijn genomen. De
calamiteitenrapporten worden besproken in de kernteams en in de werk- en de stuurgroep
kwaliteit en veiligheid. De verbeteracties worden zo nodig ZVGO-breed uitgerold.
Calamiteitenrapportages worden ook besproken in de commissie kwaliteit en veiligheid van de
RvT en sinds 2018 gedeeld en besproken met de CCR.
Klachten
CuraMare beschikt over een helder beschreven en adequaat werkende klachtenregeling. Een
Klachtenfunctionaris is werkzaam voor alle locaties van CuraMare. De klachtenfunctionaris
droeg in 2018 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 zorgen dienstverlening.
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In 2018 zijn er 47 klachten binnen de woonzorgcomplexen ingediend. Een forse stijging ten
opzichte van 2017 met 25 klachten. Parkeeroverlast, geluidsoverlast, zoekraken van wasgoed,
te weinig parkeerplekken en te weinig toezicht op de woongroepen waren de voornaamste
klachten die de toename verklaren. De klachten zijn door de klachtenfunctionarissen
afgehandeld en de locaties zijn geadviseerd in de te ondernemen maatregelen/verbeteracties,
waar gevolg aan is gegeven.
Om de drempel om een klacht in te dienen laag te houden, hield de klachtenfunctionaris ook
in 2018 eens per twee maanden een inloopspreekuur.
Voor zorgvragers die een beperking hebben en/of afhankelijk zijn van anderen kan het moeilijk
zijn hun onvrede of klacht te uiten. CuraMare heeft een Cliëntvertrouwenspersoon benoemd
die de cliënten die zorg thuis of in een woonzorglocatie ontvangen kan ondersteunen in het
klachtentraject en bijstaan op vertrouwelijke wijze.
De Cliëntvertrouwenspersoon is in 2018 drie keer benaderd. In 2017 werd de Clientvertrouwenspersoon twee keer ingezet. Er zijn in 2018 geen klachten door de onafhankelijke
Klachtenonderzoekscommissie van CuraMare behandeld.
Conform afspraak heeft CuraMare voor 1 juli 2018 de Indicatoren over de basisveiligheid
aangeleverd bij de Openbare Database van het Zorginstituut.
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4. Leren en werken aan kwaliteit
Kwaliteitsmanagementsysteem
Het borgen van (kwaliteits)afspraken is een continu proces waarbij CuraMare gebruik maakt
van een kwaliteitsmanagementsysteem. Hierbij hebben de indicatoren van het Prezokeurmerk de afgelopen jaren als kapstok gediend.
Interne audits worden ingezet als borgingsinstrument voor de kwaliteit en veiligheid van de
organisatie van (zorg)processen. Conform de auditplanning zijn in 2018 alle PREZO-prestaties
getoetst. De resultaten worden geanalyseerd door het locatie kwaliteitsteam en opgenomen in
de betreffende verbeterborgingsplan.
Daarnaast zijn Nieuw Rijsenburgh, Geldershof, Vliedberg en de thuiszorg in 2018 extern
geaudit. De zogenaamde ‘eindaudit’ waarbij de driejarige cyclus is doorlopen. De auditoren
waren enthousiast over de wijze waarop CuraMare invulling geeft in het werken aan en met
kwaliteit. Ebbe en Vloed is voor een tussenaudit bezocht. Ook tijdens deze audit was de auditor
lovend over de groei binnen de organisatie. Het gouden keurmerk is de bekroning op het harde
werken door alle medewerkers.
De ambitie van CuraMare is echter het ontwikkelen van integrale zorg. En daar hoort een
integraal kwaliteitssysteem bij. In 2018 is daarom gestart met het NIAZ Qmentum traject ter
voorbereiding op de accreditatie in 2020. Dit keurmerk is zowel van toepassing op het
ziekenhuis als de ouderen- en thuiszorg. De ketenzorg wordt hierin meegenomen, wat bij de
afzonderlijke keurmerken (NIAZ en PREZO) niet mogelijk was.
In 2016 heeft de visitatie van de specialisten ouderengeneeskunde (SO) plaatsgevonden door
Verenso. Naar aanleiding van de aandachtspunten is er een plan van aanpak opgesteld om
onder andere de SO beter te positioneren binnen de organisatie. De normen van Qmentum
zijn hierin ondersteunend. In 2018 is onder andere de vakgroep losgekoppeld van het
artsenoverleg.
Kwaliteitsplan & verslag
Het jaarlijks actualiseren van het kwaliteitsplan en het opstellen van een kwaliteitsverslag
maakt inmiddels onderdeel uit van de planning en control cyclus. De verbeterborgplannen
maken 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 totstandkoming
van de verbeter- en borgingsplannen evenals het vormgeven en actualiseren van het
kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag.
Zoals eerder beschreven, maakt eveneens de werkwijze meldingen incidenten cliëntenzorg
onderdeel uit van het leren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.
Continu werken aan verbeteren door zorgverleners
In 2018 zijn op alle locaties brainstormsessies gehouden met medewerkers en lokale
cliëntenraden om met elkaar het gesprek te voeren over de invulling van het kwaliteitsplan
2019. Wat gaat goed en wat kan beter? Dit is goed ontvangen en voor herhaling vatbaar.
Medewerkers voelen zich gehoord en serieus genomen, bovendien is het gewoon leuk om
over je werk te praten. Daarnaast is de intentie om een gebruiksvriendelijke versie van zowel
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het kwaliteitsplan als het kwaliteitsverslag te publiceren om zo de dialoog met alle betrokkenen
te vergemakkelijken.

Deel uitmaken van een Lerend Netwerk
Sinds 2018 maakt CuraMare officieel onderdeel uit van een lerend Netwerk met Careyn en de
Catharina Stichting. Mogelijkheden voor samenwerking liggen vooral op het gebied van kennis
delen, het delen van faciliteiten en opleidingsplekken. Er is een plan opgesteld voor de korte
en lange termijn. Het uitgangspunt bij kennis delen is het netwerkleren. Netwerkleren is een
uitwisseling van kennis en ervaring tussen collega’s in een leernetwerk. Dit heeft zich echter
nog niet vertaald naar het meelopen in het lerend netwerk. Het informeel leren wordt met
‘Gluren bij de buren’ in 2019 realiteit.
CuraMare maakt daarnaast onderdeel uit van lerende netwerken op thema. Zoals bijvoorbeeld
het Netwerk Palliatieve Zorg en De Rotterdam Stroke Service. Dit is een netwerk van
ziekenhuizen, verpleeghuizen, een revalidatiecentrum, thuiszorg en het eerstelijnsnetwerk
CVA Rotterdam. Ze vormen onderling lokale ketens, maar allen tezamen vormen zij een
netwerk van samenwerkingspartners.
Op het gebied van samenwerken mag CuraMare zich gelukkig prijzen met de hoeveelheid en
diversiteit aan samenwerkingspartners1

1

Zie bijlage 2
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5. Leiderschap, governance en management
Binnen CuraMare wordt er veel (ad hoc) in werking gesteld - de organisatie kenmerkt zich door
doeners - maar de keerzijde is dat er weinig wordt geborgd en afgerond. Bovendien wordt er
geen eenduidige taal en werkwijze gehanteerd en is er onvoldoende slagvaardige
besluitvorming. Het zorgt zichtbaar voor frustratie onder medewerkers en verlies aan energie,
omdat veel besluitvormingsprocessen tijdrovend zijn en soms eindeloos lijken te duren zonder
dat erover gecommuniceerd wordt. Dit stagneert de noodzakelijke wendbaarheid van de
ZVGO om te kunnen anticiperen op de complexe maatschappelijke ontwikkelingen. Aldus
Ellen Hoogervorst, de nieuwe bestuurder voor de thuis- en ouderenzorg en ketenzorg, nadat
ze zich honderd dagen had ondergedompeld binnen CuraMare.
Dit betekende de start van de professionalisering van het projectmatig werken en het
verbeteren van het besluitvormingsproces. Door ervoor te zorgen dat er binnen CuraMare één
projecttaal wordt gesproken, leveren opgaven die projectmatig of programmatisch worden
georganiseerd, een nog grote bijdrage aan de strategische thema’s opgenomen in het
meerjarenbeleidsplan 2018-2020. Te weten:
 Het realiseren van integrale- en ketenzorgconcepten voor specifieke doelgroepen
 CuraMare is een fijne plek om te werken, te leren of als vrijwilliger aan de slag te zijn
 Het continue verbeteren van kwaliteit en veilige zorg
 Doelmatige bedrijfsvoering
 Oprechte aandacht voor de patiënt en cliënt
De ZVGO beschikt nog niet over een goed Management Informatie systeem. Door het gebrek
aan relevante stuur- en verantwoordingsinformatie wordt sturen op bijvoorbeeld financiën en
personeel voor leidinggevenden lastig. Daardoor werd ook het aanleveren van de
kwaliteitsindicatoren 2018 voor wat betreft de personeelssamenstelling een administratieve
last.
Om de professionele inbreng in het aansturen van de organisatie te waarborgen, vinden
structureel kwartaal overleggen plaats tussen de raad van bestuur en de specialisten
ouderengeneeskunde.
Vier keer per jaar sluit de raad van bestuur aan bij de Verpleegkundige Advies Raad (VAR)
van CuraMare. De VAR is een gesprekspartner van de raad van bestuur en adviseert gevraagd
en ongevraagd over (voor de beroepsgroep) relevante onderwerpen.
De VAR vergadert maandelijks. Onderwerpen die besproken zijn in 2018:
- Functiedifferentiatie MBO/HBO
- Zorgportaal
- E-learning
- Dag van de Verpleging 12 mei 2018
- Personele bezetting en kwaliteit van zorg tijdens griepepidemie en vakantie
Eens in de twee maanden staat een dag of dagdeel gepland voor het ‘meelopen op de
werkvloer´ om gevoel te houden met het primaire proces en de kwaliteit van zorg. In 2018 zijn
diverse woongroepen op de verschillende locaties bezocht, is meegedraaid met de dienst
Zorgbemiddeling en heeft de raad van bestuur een hele dag meegelopen bij de Wijkverpleging.
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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 de
Governancecode Zorg.
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 plaats tussen de raad van bestuur en het
locatiemanagement.
Binnen de raad van toezicht is er een commissie kwaliteit en veiligheid. In de vergaderingen
van deze commissie participeren naast twee leden van de raad van toezicht en raad van
bestuur tevens de beleidsmedewerkers en de managers met als aandachtsgebied kwaliteit en
veiligheid. In 2018 is deze commissie vier keer door de beleidsmedewerker kwaliteit en
veiligheid geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van interne en externe klachten,
incidentmeldingen, calamiteitenonderzoeken, voorbereidingen en uitkomsten interne en
externe audits en alle andere relevante kwaliteitsaspecten.
De raad van toezicht is in 2018 vier keer door de beleidsmedewerker kwaliteit en veiligheid
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.
Het teammanagement heeft zich afgelopen jaar doorontwikkeld. Ter voorbereiding op de
herstructurering van het management, om de onderlinge samenwerking tussen
teammanagers van de afzonderlijke locaties te verbeteren en meer uniform waar nodig te
werken, is er sinds 2018 structureel gezamenlijk teammanagementoverleg.

.
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6. Personeelssamenstelling
Meer tijd en aandacht voor de bewoner
Meer zorgverleners
In 2018 is het Programma Thuis in het Verpleeghuis gelanceerd. Dit programma geeft
antwoord op de vraag hoe het kwaliteitskader verpleeghuiszorg uit 2017 concreet te realiseren,
waardoor de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar wordt verbeterd.
Hiervoor wordt tot en met 2021 landelijk 2,1 miljard euro beschikbaar gesteld. Voldoende tijd,
aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, is de centrale doelstelling van het
programma.
De toekenning van het kwaliteitsbudget maakt niet alleen de realisatie van een extra persoon
voor aandacht en toezicht op de woongroepen mogelijk, maar ook extra aandacht voor
bewoners van de zorgappartementen.
In samenspraak met cliëntenraden, mantelzorgers en medewerkers is CuraMare tot een
gezamenlijk standpunt gekomen om hiervoor een nieuwe functie te creëren: de medewerker
wonen & welzijn. Het laatste kwartaal van 2018 stond in het teken van werven, speeddates en
arbeidsvoorwaarden gesprekken in groepen om de toestroom van extra medewerkers in
goede banen te leiden.
Voordat ze aan de slag gaan, nemen ze deel aan een inwerkprogramma van vier dagdelen.
In de ochtend zijn op alle locaties twee zorgverleners per woongroep aanwezig, in de avond
is dit veelal georganiseerd via ‘omloop’ medewerkers. De tendens om meer in te spelen op het
leefritme van bewoners zorgt ervoor dat de uren dat men naar bed gaat meer verspreid zijn
over de avond. Dit verschilt uiteraard per locatie en woongroep.
Bij het begeleiden rond sterven wordt in principe geen extra personeel ingezet. Vaak is er veel
familie aanwezig die een bijdrage levert en graag in alle rust afscheid wil nemen. Wanneer
extra personeel nodig en/of wenselijk is, wordt daar situationeel op ingespeeld. Ook hier is
maatwerk van toepassing.
Doordat de dienst welzijn & dagbesteding gestaag groeit, is er meer ruimte om niet alleen
overdag, maar ook in de avonden en weekenden extra aandacht te besteden aan zingeving/
zinvolle dag-invulling. Vanwege de protestantschristelijke identiteit van een aantal locaties is
de zondag echter een rustdag die van oudsher uitsluitend bedoeld is voor overdenking,
bijbellezing en kerkgang.
In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen om medewerkers groepsbegeleiding - in de
algemene ruimtes – vanaf 2019 zeven dagen in de week en verspreid over de dag beschikbaar
te stellen, omdat mensen met name in de avond en het weekend last hebben van
eenzaamheid.

Gemotiveerde, deskundige en voldoende zorgmedewerkers
In het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn vijf indicatoren opgenomen, de kritische
kernfactoren, die inzicht geven in de personeelssamenstelling. De indicatoren zijn behulpzaam
om te leren en te verbeteren.
De gegevens worden bij het openbaar databestand van het Zorginstituut aangeleverd en hier
geanalyseerd. Het gaat om:
1. Aard van de aanstellingen
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2. Kwalificatieniveaus zorgverleners en aantal vrijwilligers
3. Ziekteverzuim
4. In-, door- en uitstroom
5. Ratio personeelskosten/ opbrengsten
Aard van de aanstellingen
Werken aan een optimale personeelssamenstelling is een continu proces, dat voortdurend
aandacht vraagt. In het bepalen van de optimale personeelssamenstelling is er afgelopen jaar
via verschillende workshops flink ingezet in het opstellen van een strategische
personeelsplanning. Daarnaast zijn op alle locaties gesprekken gevoerd met medewerkers,
leidinggevenden en cliëntenraden om gezamenlijk te bepalen wat binnen de betreffende
locatie een optimale personeelssamenstelling zou zijn en hoe er beter kan worden ingespeeld
op niet planbare veranderingen in de zorgvraag. Door de toename van medewerkers dienst
welzijn en verpleegkundigen stijgt het kwalificatieniveau.
Binnen de woonzorglocaties CuraMare wordt 24-uurs zorg geboden. Er is een 24-uurs
bereikbaarheid van BIG-geregistreerde verpleegkundigen en artsen die in geval van nood
binnen dertig 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, wordt ingeschakeld.
Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers
Binnen CuraMare wordt gewerkt met een capaciteitsplanning. Dit betekent dat de inzet van
medewerkers wordt afgestemd op de zorgvraag en behoeften van bewoners.
De grote hoeveelheid vrijwilligers zorgt voor extra aandacht aan bewoners.
Locatie

Aantal vrijwilligers

Ebbe en Vloed
Geldershof
Nieuw Rijsenburgh
Vliedberg
Totaal

110
95
243
269
715

Ziekteverzuim tussen 1/1 en 31/12/2018:
•
Ebbe en Vloed
8,41
•
Geldershof
10,53
•
Nieuw Rijsenburgh
5,50
•
Vliedberg
5,16
Het verzuimpercentage was op twee locaties hoger dan het landelijk gemiddelde. De hoge
leeftijd van medewerkers en de specifieke problemen die soms spelen is de aanleiding om
medewerkers beter te ondersteunen bij werk gerelateerde problemen. In 2018 zijn
voorbereidingen getroffen om in 2019 een bedrijfsmaatschappelijk werker aan te stellen. De
bedrijfsmaatschappelijk werker voert gesprekken met medewerkers om hen te helpen grip te
krijgen op de problemen.
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Tevens is het verzuimbeleid in 2018 geactualiseerd en aangepast aan de huidige wet- en
regelgeving. Het vernieuwde beleid legt meer de nadruk op de inzetbaarheid van medewerkers
en heeft meer aandacht voor preventie.
In-, door- en uitstroom
De in-, door- en uitstroom zegt iets over de stabiliteit van de personele bezetting in relatie tot
bewoners. De uitdaging is om een balans tussen stabiliteit en vernieuwing weten te vinden
afgestemd op de behoefte van bewoners en de ontwikkelingen. Vooral in de langdurige
complexe zorg zijn vaste teams medewerkers die voor eenzelfde groep bewoners werken
belangrijk. De doorstroomgegevens zijn vanuit het personeelsinformatiesysteem helaas niet
duidelijk te herleiden.
De uitstroom binnen CuraMare blijkt met name in de eerste twee jaar te gebeuren. Waarom
mensen vertrekken is niet inzichtelijk. Samen met de Rotterdamse Zorg wordt in de eerste
helft van 2019 met een digitale exit tool gestart. Medewerkers kunnen hier anoniem een
vragenlijst invullen. Op deze wijze is het mogelijk in kaart te brengen wat de reden is van
vertrek en wordt benchmarken tussen de verschillende organisaties van de Rotterdamse Zorg
mogelijk. Het leren van elkaar wordt hiermee gestimuleerd.

Ratio personeelskosten/opbrengsten
Juli 2017

71%

November 2018

69%

Begroting 2018

72%

Begroting 2019

73%

Voldoende en kwalitatief personeel2
Om de arbeidsmarktkrapte en dubbele vergrijzing te lijf te gaan heeft CuraMare verschillende
initiatieven ontwikkeld waaronder:
 CuraMare heeft in 2018 het programma ‘Leef en werk Vitaal’ ontwikkeld en opgestart, voor
de werving en behoud van vitale medewerkers. In het najaar van 2018 werd de aftrap
gegeven met de “Sterk in je werk’ – week waarin aandacht is besteed aan verschillende
aspecten van duurzame inzetbaarheid.
 CuraMare biedt alle leerlingen die in 2018 gestart zijn met een BBL- traject een
baangarantie.
 Een unieke samenwerking met het Albeda college. Leerlingen hoeven nu niet meer naar
school in Rotterdam. Het Albeda college komt naar Goeree-Overflakkee. Trainers van
CuraMare zijn betrokken bij de praktijklessen. Hiermee sluit het onderwijs aan bij de
werkwijze van CuraMare.
Tevens neemt CuraMare ZVGO deel aan het regionale arbeidsmarktaanpak overleg.
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In 2018 heeft er een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden binnen de
ZVGO en de Stichting Ondersteunende Diensten (SOD). De respons was 51,6%.
Een korte samenvatting van de resultaten:
 De medewerkers zijn blij met hun werk, de wijze van werken en de collega’s
 Klantgerichtheid is een groot trotspunt binnen CuraMare
 Ruim 50% van de medewerkers is bevlogen en betrokken:
2

Zie bijlage 2 Infographic personeelssamenstelling 2018
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Bevlogen medewerkers krijgen energie van hun werk, zijn trots op het werk dat ze doen en
ervaren hun werk als zinvol. De ZVGO geeft de bevlogenheid het cijfer 8.1. Daarmee scoren
zij hoger dan de benchmark (verpleging, verzorging en thuiszorg) met het cijfer 7.9. De
Stichting Ondersteunde Diensten geeft een iets lager cijfer, namelijk een 7.7.
De ZVGO geeft de betrokkenheid - de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met
de organisatie - het cijfer 7.6. De SOD geeft het cijfer 7.5, net als de benchmark.
Er is behoefte aan aandacht voor:
 Werkdruk
 Communicatie
 Samenwerking tussen afdelingen

Reflectie, leren en ontwikkelen
Met de introductie van Projectmatig werken krijgt het samen leren, ontwikkelen en innoveren
een enorme boost. Bij de eerste incompany trainingsdagen, die zich vooral kenmerkten door
al doende te leren, kwam nieuwe energie vrij in de interdisciplinaire sessies. Bovendien zijn
alle werkgroepen, klussen, projecten en programma’s geïnventariseerd en is een eerste
schrapsessie georganiseerd.
Een ander initiatief dat in 2018 is gestart om samen leren te bevorderen, is een jaarlijks
leercarrousel met workshops om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en te leren vanuit
doen. De eerste leercarrousel stond in het teken van ‘hoe goed ken jij de bewoner?’
Aan het onderdeel ‘voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via feedback,
intervisie en reflectie’ is echter ook het afgelopen jaar te weinig aandacht besteed.
Binnen Nieuw Rijsenburgh is er wel een externe coach ingeschakeld om een aantal teams te
coachen om onder andere eenduidig te communiceren richting bewoners. Maar dit is niet
structureel ingebed in het scholingsaanbod.
Daarnaast wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van de vakkennis van medewerkers.
De afgelopen jaren is er een meer divers personeelsaanbod binnen CuraMare gekomen om
goede zorg te kunnen blijven leveren in de toekomst. Naast welzijnscoaches en
dagbestedingscoaches gaat het over gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie (gvp’ers)
en geriatrisch verpleegkundigen (GVK). Medewerkers die graag hun expertise willen inzetten
om de zorg binnen CuraMare te optimaliseren en natuurlijk om hun eigen werkplezier te
vergroten. Zij worden beter gepositioneerd en gaan een rol spelen in het leren via feedback,
reflectie en coaching ‘on the job’.
Om de deskundigheid van medewerkers te bevorderen en de kwaliteit van het werk te
verbeteren via professionele uitwisseling, staat intervisie als een concrete actie opgenomen in
het jaarplan 2019.
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7. Gebruik van hulpbronnen
Nieuwbouw en Domotica
De woonzorglocaties van CuraMare zijn uitgerust met technieken en digitale systemen die
zorgen voor gemak voor de medewerkers, maar vooral voor comfort en veiligheid van de
bewoners. Denk hierbij aan verlichting die overdag activerend en ’s avonds gedimd
rustgevend werkt, bewegingscensoren die de extra ogen vormen voor de nachtzorg. In de
afgelopen jaren zijn steeds meer domotica-oplossingen toegepast in de woningen van
CuraMare. Domotica verbindt en stuurt de elektronica aan in een gebouw. De mogelijkheden
voor meer ondersteuning daarvan zijn legio, maar worden nog onvoldoende benut.
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/curamare-realiseert-vrijheid-op-vliedberg/
Daarnaast wordt gebruikgemaakt van de inzet van camera’s, alarmeringen (op cliëntniveau in
te regelen) en tilliftsystemen die aan het plafond zijn bevestigd.
Locatie Nieuw Rijsenburgh
In het eerste half jaar van 2018 zijn twee extra woongroepen opgeleverd: een
observatiewoongroep en een woongroep voor somatische bewoners. Om aan te sluiten bij de
toekomstige bewoners, is voorafgaand aan het inrichten van de ruimten onderzoek gedaan
naar de wensen en behoeften van de doelgroep.
Technologische hulpmiddelen
Binnen CuraMare ZVGO zijn met de extra gelden voor Waardigheid en Trots twee jaar geleden
innovatieve technologische hulpmiddelen aangeschaft.
De Tovertafel doorbreekt bijvoorbeeld de apathie op een vernieuwende manier door mensen
met dementie en iedereen om hen heen uit te nodigen om samen te spelen met interactieve
spellen die op tafel worden geprojecteerd.
De braintrainer stimuleert door spellen en quizzen het denkvermogen en het geheugen van
ouderen en mensen met beginnende dementie. Daarnaast kunnen bewoners nu op een
hometrainer op een scherm een voor hen bekende fietsroute afleggen.
Van al deze hulpmiddelen werd echter onvoldoende gebruik gemaakt. Daarom is in 2018 een
handboek opgesteld en breed gecommuniceerd; “ik weet niet hoe het werkt” is geen argument
meer.
In 2018 maakten drie bewoners binnen de Vliedberg gebruik van een GPS-tracker om zo meer
vrijheid en zelfstandigheid te realiseren. Wanneer een bepaald gebied wordt verlaten, ontvangt
de locatie een bericht.
In Nieuw Rijsenburgh is in 2018 geëxperimenteerd met een VR-bril voor pijnbestrijding.
Virtuele realiteit helpt bij chronische pijn. Maar helaas niet bij iedereen. Vanwege de vele
cognitieve problemen binnen de doelgroep heeft deze pilot geen doorgang gevonden.
Tevens is er eind 2018 een pilot gedraaid met de robot Lea, de slimme rollator is een
persoonlijke zorg assistent. Lea geeft meer vrijheid om te bewegen, maar zorgt ook voor rust
en regelmaat.
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Hulpmiddelen en onderhoud
In 2018 heeft onderhoud conform afspraken plaatsgevonden. 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 winkel voor de alledaagse
(kleine) boodschappen, een receptie, een pedicure en een kapper. Faciliteiten die het prettig
wonen onder één dak bevorderen en aan de wensen van de cliënten tegemoetkomen. De
restaurants zijn ingericht als een centrale ontmoetingsplek waar bewoners, cliënten,
mantelzorgers, familie en andere belanghebbenden elkaar op een ongedwongen manier
kunnen treffen.
Vanuit het onderzoek ‘Voeding op weg naar een 9!’ kwam de hoge werkdruk onder
horecamedewerkers naar voren. In 2018 is hierop geanticipeerd met uitbreiding op de
begroting.
De winkels beschikken over een op de cliënten afgestemde voorraad aan levensmiddelen en
artikelen. De winkels zijn op gezette tijden geopend en worden 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.
Deze diensten maken steeds meer integraal onderdeel uit van het zorgaanbod. In 2018 kwam
het een paar keer voor dat bewoners hun haren niet willen (laten) wassen. Bij de kapper was
dat echter geen enkel probleem.
Het gezicht van de locaties wordt mede gevormd door de aanwezigheid van een receptie. Bij
de receptie kan iedereen die in de locatie woont of bezoekt terecht met algemene vragen. De
receptie wordt tijdens kantooruren bemenst.
CuraMare hecht er veel waarde aan om de bewoners, 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 bewoners - 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 gebruikgemaakt van een
bibliotheek (of grote boekenkast), computers, ruimtes voor specifieke gelegenheden,
kerkruimte t.b.v. kerkdiensten, etc.
Los van alle genoemde diensten worden de locaties ondersteund door een actieve afdeling
onderhoud en beheer.

Financiën en administratieve organisatie
CuraMare heeft de ondersteuning van het primair proces georganiseerd in de Stichting
Ondersteunende Diensten (SOD). Tezamen dragen zij zorg voor een heldere en inzichtelijke
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bedrijfsvoering die erop gericht is de organisatie financieel gezond te houden, in balans met
de te leveren producten en diensten.
In 2018 is er een doorontwikkeling van de systeemondersteuning geweest op de MICregistratie en op het gebied van vrijheidsbeperkende maatregelen. Hierdoor is er meer en
beter zicht op stuurinformatie, zoals aantallen, wat voor soort incidenten of
vrijheidsbeperkende maatregelen afgelopen tijd hebben plaatsgevonden etc. Hierdoor zijn
trends beter op te sporen en kunnen waar nodig verbeteracties worden uitgezet.
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8. Gebruik van informatie
Cliëntwaarderingen
CuraMare haalt langs verschillende wegen en kanalen cliëntwaarderingen op:
 Allereerst wordt daar - twee keer per jaar - de evaluatie van het 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 worden geregistreerd in
het zorgdossier van de cliënt en daar waar nodig worden aanpassingen gedaan om de
zorgverlening nóg beter aan te laten sluiten.
 Een andere manier van cliëntwaarderingen ophalen is het formulier ‘evaluatie einde zorg’.
Dit wordt uitgereikt aan alle cliënten waarbij de zorg is beëindigd of aan mantelzorgers en
familieleden van cliënten die overleden zijn in het jaar. De uitkomsten worden door de
afdeling kwaliteit en beleid geregistreerd en naar de desbetreffende locaties
gecommuniceerd.
 De ervaring leert dat mensen zelfstandig weinig gebruik maken van ZorgKaartNederland
(ZKN). Via de beeldschermen op de locaties, ZKN-kaartjes bij de receptie en in het
evaluatieformulier nazorg worden zorgvragers en naasten gestimuleerd om hun ervaringen
op ZKN te delen. Zonder succes. Daarom maakt CuraMare al jaren gebruik van de
interviewteams van de Patiënten federatie. In 2018 hebben ze tweemaal de
woonzorglocaties bezocht.
De waardering op Zorgkaart Nederland voor 2018 ziet er als volgt uit:
Locatie

Waardering 2018

Ebbe en Vloed
Geldershof
De Vliedberg
Nieuw Rijsenburgh

7,7
7,8
8,2
7,8

Waardering
2017
7,6
7,8
7,9
7,6

Aantal
waarderingen
255
138
154
199

Aanbeveling
92%
90%
96%
92%

Uit getoonde
grafieken is af
te lezen dat
CuraMare over
het algemeen
net onder het
landelijke
gemiddelde
scoort, met
uitzondering
van de
accommodatie.
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9. Bijlagen
Bijlage 1 Infographic Waardigheid en Trots gelden 2018
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Bijlage 2

Samenwerkingspartners:
- Catharina Stichting
- Careyn
- Home Instead
- WVO-zorg Vlissingen
- Zorgzaam Zeeuws-Vlaanderen
- Allévo Zierikzee
- Revant Goes / Terneuzen
- Sjaloomzorg
- Expertisecentrum Zuidwester
- Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits
- Ketenzorg dementie Zuid–Hollandse eilanden,
- Paulina.nu
- St. ZorgDier
- Pameijer
- Gemiva
- Nollestee
- Stichting ZIJN
- Gemeente Goeree-Overflakkee
- Samenwerkende zorgboeren Zuid-Holland
- en vele anderen….
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Bijlage 3
Infographic Personeelssamenstelling 2018:
https://www.curamare.nl/publicaties- > Kwaliteit> Infographic Personeelssamenstelling2018
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