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Verbinding
ziekenhuiszorg · ouderenzorg · thuiszorg

Focus op verbinding
Waar CuraMare zich in de vorige beleidsperiode vooral heeft gericht op
groei en herstructurering van het zorgaanbod van zowel het ziekenhuis
als de thuis- en ouderenzorg ligt voor de periode 2018 – 2020 de focus op
verbinding.
Verbinding zowel binnen onze organisatie als met andere (zorg)aanbieders,
waarbij innovatie van zorg en nieuwe zorgconcepten volop de aandacht
krijgen. CuraMare wil toewerken naar integrale zorgprogramma’s voor onder
andere kwetsbare ouderen en mensen met dementie. Zodat deze groepen
daadwerkelijk het voordeel ervaren van een ziekenhuis én een thuis- en
ouderenzorgorganisatie onder één dak. Wij streven naar drempelloze
overgangen van ziekenhuis naar thuis- en ouderenzorg (en andersom)
én naar multidisciplinaire triage waardoor de patiënt die behandeling of
begeleiding krijgt op de plek die het meest passend is. Sterke verbindingen
met andere zorgaanbieders van binnen en buiten ons verzorgingsgebied
zijn daarvoor nodig. Vanuit dit gedachtegoed is Paulina.nu ontstaan, een
samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties, huisartsen, ondernemers en
de gemeente Goeree-Overflakkee om goede zorg, dichtbij de bewoners van
Goeree-Overflakkee, nu en in de toekomst te stimuleren en te garanderen.
Andere voorbeelden zijn de Coöperatie Zorg in regio Zuid, waarin ons
ziekenhuis samenwerkt op bijvoorbeeld thema’s als ICT en oncologische zorg
en de participatie van het verloskundig centrum CuraVita in de Coöperatie
Geboortezorg Zuid aan Zee.

Verbinding
T H E M A

TOEKOMSTVISIE 2018-2020

Wij zijn ervan overtuigd dat we alleen vanuit een (financieel) gezonde organisatie
waar medewerkers, specialisten, studenten en vrijwilligers met plezier werken,
vernieuwende vormen van zorg en ondersteuning kunnen realiseren. Vanuit
de oprechte aandacht voor de patiënt en cliënt en diens ondersteuningsvraag
willen we blijvend oog houden voor de verdere ontwikkeling van kwalitatief
goede en veilige zorg. De kwaliteit van de onderlinge samenwerking en het
continu leren en verbeteren blijven de belangrijkste onderdelen van ons
kwaliteitsbeleid.
In deze samenvatting leest u hoe wij vorm en inhoud willen geven aan
verbinding in de aankomende beleidsperiode. Wij kijken er naar uit om
samen met onze medewerkers, de medezeggenschapsorganen én onze
samenwerkingspartners krachtige en prachtige verbindingen te realiseren die
daadwerkelijk het verschil gaan maken voor onze patiënten en cliënten!
Ellen Hoogervorst – van der Meer • Koos Moerland • Paul van der Velden

‘Deskundig en op gastvrije wijze onze compassie
in vertrouwen met onze patiënten en cliënten delen’
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Kernwaarden
CuraMare werkt vanuit verbindende kernwaarden. Die waarden bepalen
wie we zijn en hoe we handelen in ons dagelijks werk: deskundig, gastvrij,
met compassie en in vertrouwen.

Deskundigheid

Gastvrijheid

Compassie

Vertrouwen
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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 de mening en wensen van anderen en
laten ons handelen toetsen door derden.
Gastvrijheid is ons uitgangspunt voor allen aan wie
wij onze zorg bieden. We 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. We 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 doen, zijn
we integer, communiceren we open en actief over
zaken die misgegaan zijn, boeken we resultaten
en zijn we continu aan het verbeteren.

Visie
Onze bevolking wordt gemiddeld ouder. De toenemende vergrijzing
samen met de trend dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen,
biedt kansen voor het leveren van zorg op maat. Om daar goed op in
te spelen, profiteert CuraMare van haar kracht als ketenzorgorganisatie
en de sterke binding met andere zorgverleners.
We willen de komende jaren samenwerking intensiveren en richten ons
bijvoorbeeld op:
• Het efficiënter en als maatwerk aanbieden van zorg binnen CuraMare aan
kwetsbare ouderen en mensen met dementie.
• Andere regionale ziekenhuizen. Door regionale inbedding van het ziekenhuis
in samenwerkingsverbanden met o.a. het Maasstad Ziekenhuis en het
Spijkenisse Medisch Centrum zijn kosten- en kwaliteitsvoordelen te behalen
en worden netwerken opgebouwd rondom aandoeningen waarvoor
voldoende volume nodig is.
• Zorgaanbieders op (westelijk) Voorne-Putten om ook daar invulling aan
de ketenzorg te geven.
• De Zeeuwse zorgpartners op het gebied van geriatrische revalidatiezorg.
• Andere ketenzorgorganisaties uit het land om van elkaar te leren hoe we het
maximale uit onszelf halen.
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CuraMare
Behandeling
Buitenpolikliniek
Brielle
CuraMare
Thuiszorg
Spijkenisse
Medisch Centrum
Buitenpolikliniek
Hellevoetsluis

De Vliedberg

Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis
Nieuw Rijsenburgh
Geldershof

CuraMare
Behandeling

CuraMare
Thuiszorg

Ebbe en Vloed

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis voorziet in medisch specialistische
basiszorg voor de inwoners van Goeree-Overflakkee, westelijk Voorne-Putten
en Schouwen-Duiveland. Acute zorg in de vorm van een Spoed Eisende Hulp
en een HAP en verloskundige zorg met verloskundig centrum CuraVita zijn van
vitaal belang voor deze regio.
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis vormt samen met het Maasstad Ziekenhuis
een coöperatie die de zorg in Spijkenisse Medisch Centrum organiseert.

CuraMare Thuiszorg/Wijkverpleging

CuraMare Thuiszorg/Wijkverpleging werkt vanuit vijf wijkverpleging teams op
Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis en Brielle.

Locaties
op Goeree-Overflakkee
& Voorne-Putten

CuraMare Thuiszorg/Wijkverpleging biedt hulp bij het huishouden in de
gemeenten Goeree-Overflakkee en Hellevoetsluis.

Woonzorglocatie

CuraMare Thuiszorg

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

CuraMare Behandeling

Spijkenisse Medisch Centrum

Woonzorgcomplex

Woonzorglocaties

De woonzorglocaties bieden wonen met zorg en verpleging en kortdurend
verblijf. De locaties hebben zorgappartementen en groepswoningen voor
mensen met (psycho)geriatrische en somatische beperkingen. Elke locatie heeft
faciliteiten als bijvoorbeeld een kapsalon, bibliotheek, pedicuredienst. Daarnaast
is er veel aandacht voor welzijnsactiviteiten.
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Twee wijkverpleegkundigen nemen op onafhankelijke basis deel aan de
sociale wijkteams in de gemeente Goeree-Overflakkee.

CuraMare Behandeling

CuraMare Behandeling biedt (para)medische zorg ten behoeve van de
ouderenzorg en (geriatrische) revalidatiezorg op de woonzorglocaties, in het
ziekenhuis en de buitenpolikliniek Brielle. Het gaat daarbij om specialisten
ouderengeneeskunde, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk
werk, diëtetiek, psychologie, casemanagement dementie en CuraMare
Zorgbemiddeling. Fysiotherapie, ergotherapie en logopedie worden ook in de
eerste lijn aangeboden.

Woonzorgcomplexen

Woonzorgcomplexen bieden appartementen voor zelfstandig wonen in
een gelijkvloerse, ruime woning dichtbij het dorpscentrum met zorg en
ondersteuning indien nodig.
7

Speerpunten

1

Het realiseren van integrale- en ketenzorgconcepten
voor specifieke doelgroepen
We werken aan integrale zorgprogramma’s voor onder andere kwetsbare
ouderen en mensen met dementie. Wij streven naar drempelloze overgangen van
ziekenhuis naar thuis- en ouderenzorg (en andersom) én naar multidisciplinaire
triage, waardoor de patiënt de behandeling of begeleiding krijgt die het meest
passend is. Sterke verbindingen met andere zorgaanbieders, zoals huisartsen en
andere thuiszorgorganisaties binnen ons verzorgingsgebied, zijn nodig om goede
en doelmatige zorg te leveren.
Het ontwikkelen van integrale zorg vraagt om een brede aanpak. In Paulina.nu
werkt een groep enthousiaste vertegenwoordigers uit de sectoren zorg, bedrijfsleven en gemeentelijke overheid samen. Zij wil ‘als gemeenschap zelf de regie
voeren over onze eigen gezondheid en zorg’. De doelstelling is het realiseren van
een gezonde en vitale regio, waarin mensen graag leven, wonen en werken.

2

Om nu en in de toekomst kwalitatief goede en verantwoorde zorg te leveren,
zijn voldoende en goed opgeleide (zorg)professionals nodig. We focussen
op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, verder ontwikkelen van
scholingsmogelijkheden in de regio voor het aantrekken van nieuwe medewerkers
en herformulering van beleid met betrekking tot de inzetbaarheid van vrijwilligers
en mantelzorgers.

Ontwikkelingen
Interne en externe ontwikkelingen zijn van invloed op de strategie en het
meerjarenbeleid. Afgelopen jaren lag de focus op groei, nieuwbouw van
een aantal woonzorglocaties en samenwerking.
In de komende periode is, binnen CuraMare maar ook in samenwerking met
externe partners, aandacht voor het (door)ontwikkelen van zorg: ketenzorg,
integrale zorg en zorginnovatie. Ook thema’s om een sterke interne organisatie
te vormen en te behouden staan centraal: vitale en bevlogen medewerkers, het
ontwikkelen van verbindingen tussen management, geïntegreerd beleid kwaliteit
en veiligheid en doorontwikkeling van de governance.
Externe ontwikkelingen om rekening mee te houden zijn onder meer: groeiende
groep kwetsbare ouderen en mensen met dementie, trend om langer thuis
te wonen, groeiende private markt thuis- en ouderenzorg, verplaatsen van
ziekenhuiszorg naar thuis/eerste lijn, personeelstekorten in de zorg, toenemende
aandacht voor preventie van ziekten en zorg, ICT/e-health en druk op
kostenbeheersing.
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Deze ontwikkelingen vormen de rode draad van onze toekomstvisie.
Dit resulteert in de volgende speerpunten:

CuraMare is een fijne plek om te werken, te leren
of als vrijwilliger aan de slag te zijn

3

Het continu verbeteren van kwaliteit en veilige zorg

4

Doelmatige bedrijfsvoering

CuraMare heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kwaliteit en veiligheid.
Dit resulteert in een NIAZ-certificering (ziekenhuis) en een PREZO gouden
keurmerk (thuis- en ouderenzorg). Voor de toekomst werkt CuraMare toe naar één
instellingsbreed kwaliteitssysteem: Qmentum.

Het steeds wijzigende zorglandschap vraagt om een ondernemend, flexibel
en verbindend management. We vatten dit samen onder de noemer ‘integrale
verantwoordelijkheid’. We verwachten dat managers en medewerkers over de
grenzen van hun eigen verantwoordelijkheidsgebieden heen kijken en proactief
een bijdrage leveren aan de vormgeving van de strategie van de totale organisatie.
We stellen een projectenkalender op met doelmatigheidsprojecten voor de
komende jaren. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het slim inzetten van
(informatie) technologie en e-health. Doelmatige inzet van middelen gaat ook over
het duurzaam inzetten van mensen en middelen: ondernemen met respect voor
mens en milieu.
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Oprechte aandacht voor de patiënt/cliënt

Specifieke speerpunten voor thuis- en ouderenzorg

Gastvrijheid is één van de kernwaarden van CuraMare. Dit is vertaald in het
programma ‘oprechte aandacht voor de patiënt/cliënt’. Daarin gaan we aan
de slag met de doorontwikkeling van zingeving binnen het ziekenhuis en
persoonsgerichte zorg in de thuis- en ouderenzorg. Ons uitgangspunt is dat de
zorg pas goed is als de patiënt/cliënt dit zo ervaart.

• Implementatie kwaliteitskader verpleeghuiszorg
We ontwikkelen een plan waarin doorontwikkeling van persoonsgerichte
zorg, nadruk op leren (zowel intern binnen de organisatie als extern
van andere organisaties) als basis voor kwaliteitsverbetering, het
verminderen van bureaucratie en registratielast en extra aandacht voor de
personeelssamenstelling centraal staat. De doelstelling is liefdevolle aandacht
voor onze bewoners en tevreden medewerkers.
• Doorontwikkelen van veiligheidscultuur en aanspreekcultuur
We creëren een professionele en veilige cultuur waarbinnen medewerkers van
elkaar kunnen leren.
• Implementatie en doorontwikkeling kwaliteitskader Wijkverpleging
• Nieuwbouw locatie Geldershof
• Visie ontwikkelen op wonen voor ouderen in samenwerking met
woningbouwverenigingen, investeerders en gemeente
We kijken naast het traditionele aanbod van wonen en zorg naar innovatieve
projecten. Uitgangspunt is zorg thuis.
• Voeding
Klanttevredenheid over de maaltijd an sich en de beleving van de maaltijd
worden geëvalueerd en verbeterd.
• Welzijn en dagbesteding
Naast het leveren van verantwoorde persoonsgerichte zorg staat ook het
bieden van een zinnige daginvulling en het welzijn van de cliënt voor ons
centraal.
• Verbetering in de uitvoering en coördinatie van het kortdurend verblijf

Specifieke speerpunten voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
• Ontwikkelingen medische staf
Het ziekenhuis heeft een duidelijk profiel en investeert in verdere
kwaliteitsverbetering van de medisch-specialistische basiszorg en minder in
vormen van hooggespecialiseerde zorg met een relatief klein aanbod.
We werken vanuit de gedachte dat zorgkosten en de druk om doelmatig zorg
te leveren snel zullen toenemen. Patiënten moeten waar mogelijk in de eerste
lijn (door de huisarts) behandeld worden. In het kader van Paulina.nu worden
innovatieve samenwerkingsprojecten met de eerste lijn opgezet, met als
doel het aantal noodzakelijke verwijzingen naar de tweede lijn te reduceren.
E-health en andere ICT ontwikkelingen kunnen helpen dit doel te bereiken
door maximaal in te zetten.
• Versterken van de positie Spijkenisse Medisch Centrum
Met een duidelijk zorgconcept en een financieel gezonde organisatie
verwachten we een hoger marktaandeel en groei voor de specialismen in
Spijkenisse Medisch Centrum.
• Regionale samenwerking op het gebied van medisch ondersteunende
diensten en algemeen ondersteunende diensten verder ontwikkelen
• Renovatie kliniek en realisatie Acute Opname Afdeling
• Doorontwikkelen geriatrische zorg
We richten infrastructuur en werkwijze zo in dat wij voldoen aan de eisen van
een seniorvriendelijk ziekenhuis.
• Bestuurlijke continuïteit medische staf
Om voldoende bestuurlijke competenties binnen de medische staf
beschikbaar te hebben en te houden, wordt ingezet op ontwikkeling van
bestuurlijk potentieel door scholing en participatie in de praktijk, zoals het
leiding geven aan projecten binnen het ziekenhuis.

Uitnodiging
Het ontwikkelen van integrale, innovatieve zorg om zo tot een sluitende
keten te komen, vraagt om een brede aanpak. Het vraagt bovenal om
bevlogenheid van onze medewerkers. Het is daarbij noodzakelijk om ‘over
de muren van de organisatie’ heen te kijken. Dit door met hart en ziel
samen te werken, waarbij de zorg en het welzijn van de burger in onze regio
centraal staat.
Dit vraagt niet alleen een andere manier van werken van zorgaanbieders en
professionals. Minstens zo belangrijk zijn aanpassingen in de bekostiging en
optimalisering van het uitwisselen van informatie tussen zorgaanbieders en met
patiënten en cliënten.
Zoals de missie van Paulina.nu luidt: ‘als gemeenschap zelf de regie voeren
over onze eigen gezondheid en zorg’. De doelstelling is het realiseren van een
gezonde en vitale regio, waarin mensen graag leven, wonen en werken. Daar sluit
CuraMare zich graag bij aan. We nodigen u van harte uit met ons mee te werken
aan een blijvend gezond CuraMare.
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Zorg met hart en ziel

DESKUNDIGHEID

GASTVRIJHEID

COMPASSIE

VERTROUWEN

w w w.curamare.nl

