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1 Inleiding
Dit verslag is gebaseerd op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en is een formele verantwoording
van het kwaliteitsjaarplan 2019. In 2019 hebben wij met veel inzet en toewijding gewerkt aan een
betere kwaliteit van leven voor de bewoners die wij dag en nacht mogen ondersteunen. Dit verslag is
een goede weergave van het werk en van de betrokkenheid van onze medewerkers, mantelzorgers
en vrijwilligers bij met onze bewoners.
Inmiddels zijn we halverwege 2020 en is CuraMare getroffen door het coronavirus. Een tijd waarin
bewoners ziek zijn geworden en in sommige gevallen zijn overleden. Een tijd waarin alle structuren
losgewrikt zijn en plaatsmaken voor het nieuwe “normaal”. Dit zorgt enerzijds voor een gevoel van
onmacht, verdriet en verlies en anderzijds voor een gevoel van saamhorigheid, steun, compassie en
vertrouwen.
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2 CuraMare thuis- en ouderenzorg
CuraMare thuis- en ouderenzorg 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), wijkverpleging en huishoudelijke hulp thuis worden aangeboden op GoereeOverflakkee, westelijk Voorne-Putten en de omliggende eilanden.
CuraMare heeft vier woonzorglocaties; Nieuw Rijsenburgh, Ebbe en Vloed, Geldershof en de De
Vliedberg.
Alle onderdelen van CuraMare zijn met elkaar verbonden in één missie en visie en door de
gezamenlijke kernwaarden deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen.

2.1
Besluitvorming
Het kwaliteitsverslag is in gezamenlijkheid en overeenstemming met betrokken belanghebbenden tot
stand gekomen, waaronder de cliëntenraden. De cliëntenraden krijgen steeds meer de rol van partner,
Dit is in de ogen van CuraMare een positieve ontwikkeling is. Daarnaast is het verslag besproken met
de ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad (VAR) en twee collega zorgorganisaties uit het
lerend netwerk.
2.2
Leeswijzer
Op de verschillende locaties staat de ‘couleur locale’ hoog in het vaandel. Daarnaast wordt, om samen
te leren en te verbeteren, steeds intensiever samengewerkt. Veel onderwerpen spelen op alle
locaties. Daarom is er dit jaar gekozen in de lokale verbeterparagrafen, gekoppeld aan het
kwaliteitsplan 2019, dezelfde thema’s op te nemen. In dit kwaliteitsverslag wordt daarom alleen waar
nodig verwezen naar een specifieke locatie.
De indeling van dit kwaliteitsjaarverslag is gebaseerd op de acht thema’s uit het kwaliteitskader. Ieder
thema wordt in een apart hoofdstuk besproken.
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3 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
3.1
Persoonsgerichte zorg
Kwaliteit van zorg en leven wordt bepaald in de relatie tussen zorgverlener, bewoner en naasten. De
zorgverlener sluit aan en stemt af op de leefwereld en het leefritme van de zorgvrager. Hiervoor
moeten zij elkaar beter leren kennen, dat vraagt een persoonsgerichte benadering waarbij interesse,
aandacht, betrokkenheid en compassie kernbegrippen zijn.
De zorgvrager staat niet op zichzelf, maar is verbonden in een netwerk waarin mantelzorgers, familie,
vrienden en soms vrijwilligers een belangrijke rol vervullen. CuraMare hanteert daarom als
uitgangspunt een zorg-ethische benadering. Daarbij zien we een individu in relatie tot zijn naaste(n) in
plaats van een autonoom individu, in termen als zelfbeschikking en zelfredzaamheid. De uitwerking
van deze zorg-ethische benadering vinden wij in de werkwijze “passiviteiten van het Dagelijks leven”
(PDL).
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.
Met een escaperoom hebben we op een educatieve, leuke én teamversterkende wijze
persoonsgerichte zorg onder de aandacht gebracht. Dankzij de escaproom leeft het thema meer
binnen de organisatie.
3.2
Medewerker wonen en welzijn
In 2019 is de functie van medewerker wonen en welzijn sterk gegroeid in zowel aantal (47.4 Fte) als
taakvolwassenheid. Op deze manier spelen we nog beter in op de behoeftes van de bewoners. Zo
kan er bijvoorbeeld één op één begeleiding plaatsvinden en worden activiteiten vanuit bepaalde
interesses, inloopuren en zwementie georganiseerd.
3.3
Elektronisch cliëntendossier (ECD)
In 2019 is het elektronisch cliënten dossier (ECD) verder ontwikkeld. In het ECD leggen we vast hoe
de bewoner zijn leven graag wil leiden. Met behulp van coaching on the job helpen we medewerkers
de voordelen van het ECD ervaren. Zo leveren we met elkaar zorg die past bij de wensen van de
persoon en niet alleen gedacht vanuit de ziekte. Deze gedachtenveranderingen moeten ook terug
vertaald worden naar het ECD. Zo worden onderdelen van het dossier gericht op persoonsgerichte
zorg prominenter in beeld gezet of wordt het levensverhaal van de bewoner meer gebruikt bij de
dagelijkse zorg.
3.4
E-overdracht
De overdracht tussen het ziekenhuis naar de thuis- en ouderenzorg en vice versa is van groot belang
om de zorg goed op elkaar af te stemmen. Hiervoor is een systeem nodig dat elkaars taal spreekt. Dit
systeem koppelt Hix (ziekenhuis) en Pluriform (thuis- en ouderenzorg) aan elkaar waardoor een
overdracht van het ene ECD naar het andere ECD verplaatst kan worden. Hierdoor hoeft de
overdracht niet meer op papier meegegeven te worden maar kan deze digitaal geopend worden in het
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ECD. Dit zorgt voor een kleinere kans op miscommunicatie en snellere toegang voor meerdere
disciplines tot de juiste informatie. In de eerste helft van 2020 is deze voor het eerst toegepast.
3.5
Cliëntportaal
De betrokkenheid en samenwerking met naasten is van groot belang om goede zorg te leveren. Het
cliëntportaal is een middel waardoor zij inzicht hebben in o.a. het zorgleefplan van de bewoner.
Naasten kunnen bovendien via het cliëntportaal eenvoudig contact leggen met de zorg en
behandelaren. Cliëntportaal faciliteert op die manier een actieve deelname aan het zorgproces.
3.6
Oriëntatie doelgroepen
De behoefte van onze nieuwe en toekomstige bewoners verandert. Enerzijds omdat de behoefte van
de huidige generatie niet hetzelfde is als de behoefte van de volgende generatie. Anderzijds omdat de
voorwaarden veranderen waaraan bewoners moeten voldoen om in aanmerking te komen voor
verpleeghuiszorg. Om aan te (blijven) sluiten bij deze behoefte oriënteert CuraMare zich op de
ontwikkeling van afdelingen voor bijvoorbeeld jonge mensen met dementie of mensen met de ziekte
van Huntington.
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4 Wonen en welzijn
Bij CuraMare wonen mensen kleinschalig en is de zorg is gericht op het bevorderen of in stand
houden van kwaliteit van leven. De woonzorglocaties zijn gebouwd en ingericht met het oog op de
toekomst en de veranderende populatie (complexiteit van zorgvraag) en zijn kleinschalig, met oog
voor (omgevings)karakteristieken, passend bij wat nodig is in het kader van veiligheid en privacy maar
ook geborgenheid en gelegenheid tot samenzijn. De moderne uitstraling werd soms als ‘te klinisch’
ervaren. Huiskamers van woongroepen en algemene ruimtes worden daarom steeds meer naar
nostalgische, gezellige comfortzones verandert waar het goed toeven is.
4.1
Druk op de wachtlijst Wlz
De vraag om zorg met een Wlz indicatie neemt sneller toe dan het aanbod. Hierdoor neemt de druk op
wachtlijsten toe. Om het verschil tussen vraag en aanbod te verkleinen heeft CuraMare in 2019 een
aantal huurappartementen omgezet naar Wlz plaatsen. Daarnaast is het partnerbeleid aangescherpt.
Partneropname blijft mogelijk zodat echtparen ook wanneer een van de twee hulp nodig heeft onder
een dak kunnen blijven slapen. Bij het overlijden van de hulpbehoevende partner gaan wij wel in
gesprek over een eventuele verhuizing, zodat wij zoveel mogelijk mensen de juiste zorg kunnen
bieden.
4.2
Goed en gezond eten
Er wordt jaarlijks een audit uitgevoerd op de woongroepen en appartementen met betrekking tot
voeding. Deze audit geeft inzicht in hoe de bewoners de kwaliteit van het eten vinden. Per locatie zijn
aan de hand van deze audit verbeteringen opgesteld. Daarnaast zijn er doelstellingen opgesteld voor
de lange termijn. Een aantal verbeteringen in 2019 waren:


Verbetering van communicatie tussen leverancier, keuken, woongroep en bewoner.



Harmoniseren van prijzen binnen alle locaties van CuraMare.



Opzetten van pilot voor locatie Ebbe en Vloed in samenwerking met teammanager om kwaliteit
maaltijden te verbeteren en medewerkers te inspireren rondom eten en drinken op de
woongroepen.



Vier keer per jaar is overleg met horecamedewerkers en teamleiders hospitality om te zoeken
naar nieuwe verbeterpunten. Deze worden geborgd in een verbeter- en borgingsplan.



Twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen managers, lokale cliëntenraden en
voedingscommissie van de centrale cliëntenraad om kwaliteit van eten en service door te nemen.



Vier keer per jaar sluit de centrale cliëntenraad (CCR) aan bij de bespreking van de
kwartaalcijfers van de leveranciers en daar staat kwaliteit als vast punt op de agenda.

Het project ‘voeding op weg naar een 9’ is in 2019 afgerond. Ook in 2020 lopen verschillende acties
door omdat eten en drinken continu in beweging is en de nieuwe ontwikkelingen doorgevoerd worden
binnen de organisatie. Eten en drinken is en blijft één van de belangrijkste aandachtsgebieden voor
én van onze bewoners.
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4.3
Zinvolle dag-invulling
Goede zorg kan niet zonder aandacht voor het welbevinden van bewoners. Kwaliteit van leven van
bewoners vraagt om een plezierige dag met een invulling zoals de bewoner die wil. Daarom zijn sinds
drie jaar welzijnscoaches en dagbestedingscoaches binnen CuraMare aan het werk. Samen met
vrijwilligerscoördinatoren en medewerkers groepsbegeleiders vormen zij de dienst Welzijn en
Dagbesteding.
In 2019 zijn er veel nieuwe initiatieven ontwikkeld en gestart:


Het aanbod en de diversiteit van verenigingen en activiteiten is toegenomen. De bewoner merkt
dat er mogelijkheden zijn voor de eigen welzijnswensen.



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.



Infographic besteding extra gelden waardigheid en trots 2017-2020 ‘liefdevolle zorg’ voor ouderen
die in een zorginstelling wonen (bijlage 1). Uitgangspunt: zinvolle dagbesteding en
deskundigheidsbevordering - waarbij de eigen regie van de cliënt centraal staat.



Zwemmen is een fijne manier om te bewegen. Het warme water werkt ontspannend en samen
zwemmen of ‘pootjebaden’ 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.

4.4
Inzet vrijwilligers
In 2019 zijn we verder gegaan met het herzien van het vrijwilligerswerk onder leiding van de
programmacoördinator vrijwilligerswerk. Op deze manier kunnen we ook in de toekomst voldoen aan
de vraag van de bewoner. Zonder passende vrijwilligers kunnen bepaalde activiteiten immers geen
doorgang vinden. Dit betekent dat CuraMare aandacht geeft aan de positie van de vrijwilliger in de
organisatie en het bijbehorende proces van vinden, binden en boeien. Om de vrijwilligers de ruimte te
geven zodat ze overal in de organisatie ingezet kunnen worden, is het vrijwilligersbeleid van het
ziekenhuis en de ZVGO gelijkgetrokken. 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 en tegelijk bij te kunnen blijven in de sociale, demografische én technologische
ontwikkelingen is een brede en integrale inzet van het vrijwilligerswerk noodzakelijk.
4.5
Zingeving
Voor levensbeschouwelijke vragen is geestelijke verzorging beschikbaar voor bewoners, hun
naaste(n) en medewerkers. Een geestelijk verzorger is professioneel hulpverlener op het gebied van
zingeving, spiritualiteit en stervensbegeleiding.
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Geestelijke verzorging focust op mentaal welbevinden. Dat is een belangrijk onderdeel van de
persoonsgerichte zorg die CuraMare biedt. Niet alleen op de locaties met een christelijke grondslag,
maar ook binnen de locaties die een neutrale identiteit hanteren. Geestelijke verzorging is in 2019
uitgebreid op Ebbe en Vloed en de Geldershof.

5 Veiligheid
5.1
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.
5.1.1 Medicatieveiligheid
Het onderwerp medicatie heeft in 2019 veel aandacht gekregen. Maandelijks worden door
medicatiemedewerkers steekproefsgewijs audits uitgevoerd. De uitkomsten worden in het
teamoverleg besproken en verwerkt in de betreffende verbeter- en borgingsplannen.
Met de introductie van Boomerweb 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 zorgverlener, maar
ook voor de zorgvrager, omdat het risico op fouten bij het medicijngebruik nog verder wordt beperkt.
Mocht er medicatie vergeten worden, dan geeft het systeem een seintje zodat het sneller gesignaleerd
en daarmee opgelost wordt. Omdat het systeem real time wordt bijgewerkt is er ook geen vertraging
meer tussen het aanvragen en uitdelen van medicatie.
5.1.2 Decubituspreventie
Decubitus is een onderwerp waar binnen ‘Passiviteiten van het Dagelijks Leven’ (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 2019 met
name heeft beziggehouden met de realisatie van een uniforme manier van registreren van wondzorg,
zoals anamnese en wondbehandeling, zowel voor intra- als extramuraal.
5.1.3 Onvrijwillige zorg
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 commissie “zorg zonder dwang” heeft zich
in 2019 voorbereid op de wet zorg en dwang (Wzd). Er is een projectgroep opgestart om de transitie
van de wet BOPZ naar de Wzd zo soepel mogelijk laat verlopen. De voorbereidingen hiervan zijn in
2019 reeds gestart met bijvoorbeeld het scholen van medewerkers, aangaan van regionale afspraken
en aanpassen van het ECD.
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De geest van de wet is het zoveel mogelijk terugdringen van onvrijwillige zorg en de bewoner zoveel
mogelijk in controle te houden van zijn eigen leven. 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 bewoner, heeft een positieve invloed op het
terugdringen van onvrijwillige zorg. Daarnaast zorgt deze wet voor extra samenwerking met andere
partijen. Het bundelen van kracht en expertise zorgt binnen deze wetsverandering voor een positief
effect op de vrijheid van de bewoner.
5.1.4 Preventie van acute ziekenhuisopname
Wat betreft preventie van acute ziekenhuisopname heeft CuraMare gebruikgemaakt van:


Inzet van domotica, waaronder sensoren en camera’s.



Inzet van bedden welke extra laag kunnen en andere passende alternatieven.



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.



Inzet van de WOLK.

5.2
Incidentencommissie
Om de Melden Incidenten Cliënten (MIC) beter te ondersteunen is extra ingezet op digitale
ondersteuning bij het doen en analyseren van een MIC. Dit ondersteunt de zorgmedewerker rondom
het melden van incidenten, analyseren en maken van een verbeterplan. Dit draagt bij aan de continue
verbetercyclus. De MIC-commissie van de locaties analyseert aan de hand van vijf waarom-vragen de
meldingen om basisoorzaken te achterhalen. Vervolgens worden 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 en met de lokale en centrale cliëntenraad.
5.3
Calamiteiten
In 2019 hebben er zich binnen de ZVGO geen calamiteiten voorgedaan.
5.4
Klachten
CuraMare beschikt over een helder beschreven en adequaat werkende klachtenregeling. Een
klachtenfunctionaris is werkzaam voor alle locaties van CuraMare. De klachtenfunctionaris droeg in
2019 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.
Aantal klachten 2019 per locatie
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In 2019 hebben 48 mensen een klacht ingediend. Het aantal klachten is daarmee bijna even veel als
in 2018 (47 klachten). Het merendeel van de klachten zijn niet door de cliënt zelf, maar door
familieleden van cliënten ingediend. De meeste klachten gingen over de leefsfeer, faciliteiten en
voorzieningen, onvoldoende zorg en overdracht naar andere locatie/ afdeling.
De klachten zijn door de klachtenfunctionarissen afgehandeld en de locaties zijn geadviseerd in de te
nemen maatregelen/verbeteracties, waar gevolg aan is gegeven. Om de drempel voor het indienen
van een klacht laag te houden, hield de klachtenfunctionaris in 2019 eens per twee maanden een
inloopspreekuur.
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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 cliënt-vertrouwenspersoon benoemd die cliënten
kan ondersteunen in het klachtentraject en bijstaan op vertrouwelijke wijze.De cliënt
vertrouwenspersoon is in 2019 drie keer benaderd.]
Er zijn in 2019 geen klachten door de onafhankelijke Klachtenonderzoekscommissie van CuraMare
behandeld. Volgens afspraak heeft CuraMare voor 1 juli 2019 de Indicatoren over de basisveiligheid
aangeleverd bij de Openbare Database van het Zorginstituut.
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6 Leren en werken aan kwaliteit
6.1
Kwaliteitsmanagementsysteem
Het borgen van (kwaliteits)afspraken is een continu proces waarbij CuraMare gebruikmaakt van een
kwaliteitsmanagementsysteem. Hierbij hebben de indicatoren van het Prezo-keurmerk de afgelopen
jaren als kapstok gediend.
De ambitie van CuraMare is 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 thuis- en
ouderenzorg. De ketenzorg wordt hierin meegenomen, dat was bij de afzonderlijke keurmerken (NIAZ
en PREZO) niet mogelijk.
2019 is een overgangsjaar tussen PREZO en NIAZ Qmentum. Om de interne toetsing door te laten
gaan is er besloten om de interne audits in 2019 uit te voeren op de thema’s van PREZO. De
resultaten worden geanalyseerd door het locatie kwaliteitsteam en opgenomen in de betreffende
verbeterborgingsplannen.
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 2019 is gestart met een project om de medische vakgroep verder te ontwikkelen.
6.2
Kwaliteitsplan en -verslag
Het jaarlijks actualiseren van het kwaliteitsplan en het opstellen van een kwaliteitsverslag maakt
inmiddels onderdeel uit van de planning en control cyclus. De verbeter- en borgingsplannen maken
onderdeel uit van de locatiejaarplannen, die zijn weer verbonden aan de verbeterparagrafen van het
kwaliteitsplan. Zo borgt CuraMare een continue focus op het verbeter- en borgingsproces. De
cliëntenraden zijn gesprekspartners in de totstandkoming van de verbeter- en borgingsplannen en in
het vormgeven en actualiseren van het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag.
Zoals eerder beschreven, maakt ook de werkwijze meldingen incidenten cliëntenzorg (MIC) onderdeel
uit van het leren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.
6.3
Continu werken aan verbeteren door zorgverleners
In 2019 zijn op alle locaties brainstormsessies gehouden met medewerkers en lokale cliëntenraden
om met elkaar het gesprek te voeren over de invulling van het kwaliteitsplan 2020. 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 wordt in 2020
een informatieavond georganiseerd om zo de dialoog met alle betrokkenen te vergemakkelijken.
6.4
CuraMare Zorgevent
Het eerste CuraMare zorgevent heeft plaatsgevonden. Behalve een leuk samenzijn voor alle collega’s
zijn er op deze dag negen verschillende workshops gegeven. Medewerkers konden zich inschrijven op
twee van deze inspirerende workshops. Op deze manier konden medewerkers een kijkje nemen in
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elkaars keuken, nieuwe innovaties zien en ervaren en voelen hoe het is om ouder te zijn. Een aantal
van deze workshops zie je ook terug in het hoofdstuk domotica zoals de CRDL of de medicatie-app.
Daarnaast zijn er belangrijke thema’s besproken zoals Zorg zonder Dwang, PDL in praktijk of
mondzorg. Een hele geslaagde dag welke we in 2021 opnieuw gaan organiseren.
6.5
Deel uitmaken van een Lerend Netwerk
Sinds 2018 maakt CuraMare officieel onderdeel uit van een lerend Netwerk, samen 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. Het informeel leren is met ‘Gluren bij de buren’
in 2019 realiteit geworden. Daarnaast is vanuit de implementatie van de Wzd een netwerk ontstaan.
Op deze wijze kan van elkaar geleerd worden en gebruik worden gemaakt van elkaars expertise.
CuraMare maakt daarnaast onderdeel uit van lerende netwerken op thema. Zoals bijvoorbeeld het
netwerk Ketenzorg Dementie, 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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7 Leiderschap, governance en management
De verdere professionalisering van het projectmatig werken en het verbeteren van het
besluitvormingsproces heeft veel aandacht gekregen. Om nog meer daadkracht te krijgen is in 2019
de manager Projecten en Innovatie gestart. Deze manager moet onder andere zorgdragen dat
onderwerpen die projectmatig of programmatisch worden georganiseerd een duidelijk begin en einde
hebben.
Een ander speerpunt is de uitwerking en realisatie van de strategische thema’ s voor de komende
jaren, 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;

Deze strategische thema’s worden verder uitgewerkt in themagroepen, waarin alle managers van de
verschillende organisatieonderdelen binnen CuraMare (ZVGO, VWB en ondersteunende diensten)
participeren. De voortgang van de thema’s wordt besproken in het strategie team dat 1 x per maand
bijeenkomt en waarin de raad van bestuur, themahouders, overige managers en vertegenwoordigers
van de medische staf participeren. Binnen dit overleg vindt geen besluitvorming plaats, maar is
bedoeld als een inspirerend overleg waar voldoende ruimte is voor afstemming, ontmoeting en het
delen van eventuele dilemma’s.

De eerste stappen voor een goed managementinformatiesysteem zijn gezet. Op deze wijze wordt het
makkelijker om inzicht te krijgen in relevante stuur- en verantwoordingsinformatie. Managers kunnen
hierdoor sneller reageren en sturen op financiën, personele bezetting, ziekteverzuim en
kwaliteitsindicatoren.

In het kader van de verbinding zijn de voormalige afdelingen kwaliteit en veiligheid van de thuis- en
ouderenzorg en het ziekenhuis geïntegreerd tot een afdeling kwaliteit en veiligheid en is een manager
kwaliteit en veiligheid aangesteld.
7.1

Raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit drie leden, een voorzitter, een lid en een medisch lid raad van
bestuur. De specifieke aandachtsgebieden van de voorzitter, het lid en het medisch lid van de raad
van bestuur zijn vastgelegd in profielschetsen, welke integraal deel uitmaken van het reglement raad
van bestuur.
De raad van bestuur loopt regelmatig mee op de werkvloer om de verbinding te krijgen en te
behouden met de medewerkers en zo nauw betrokken te zijn bij het primaire proces.
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7.2
Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit zes leden. Binnen de raad van toezicht zijn de verschillende
deskundigheden zoals beschreven in de algemene profielschets (financiën, juridische deskundigheid,
bestuurlijke ervaring, ervaring in de zorg en ervaring in het bedrijfsleven en (semi)publieke
organisaties) vertegenwoordigd.
De raad van toezicht heeft vanuit drie commissies gevormd waaronder een commissie Kwaliteit en
Veiligheid. Deze commissie heeft een beleidsvoorbereidende en adviserende taak. De taken,
bevoegdheden, samenstelling en werkwijze zijn vastgelegd in een reglement. Besluitvorming vindt
plaats in de vergaderingen van de raad van toezicht. De stukken en verslagen van de commissies
maken integraal deel uit van de agenda van de vergaderingen van de raad van toezicht.
In de vergaderingen van de commissie kwaliteit en veiligheid 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 2019 is deze commissie drie keer bijeen geweest. Vaste
onderwerpen ter bespreking zijn ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid, interne en
externe klachten, incidentmeldingen, calamiteitenonderzoeken, voorbereidingen en uitkomsten interne
en externe audits en alle andere relevante kwaliteitsaspecten.
De leden van de raad van bestuur en raad van toezicht werken vanuit de kernwaarden binnen
CuraMare en handelen ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid volgens de principes van de
Governancecode Zorg 2017.
In 2019 heeft de raad van toezicht de verschillende locaties binnen de ZVGO bezocht.
7.3
Management
Het management heeft zich afgelopen jaar doorontwikkeld. In 2019 heeft CuraMare afscheid
genomen van de locatiemanagers en zijn de divisiemanagers in positie gezet. De ‘brug’ tussen
management en cliënt is verkort door de inzet van teammanagers. De inhoud van de functie
“teammanager” is hierdoor veranderd. Om dit proces te ondersteunen is een management
development programma gestart. Hierdoor worden de competenties welke nodig zijn om deze functie
te bekleden verder ontwikkeld. Om de drie divisies te verbinden (langdurig, kortdurend en behandeling
en extramuraal) is het ZVGO managementoverleg gestart.
7.4
Overleg met adviesorganen, management en professionals
Het thema kwaliteit en veiligheid is geborgd in de overlegstructuur binnen CuraMare in de
onderstaande overleggen tussen de raad van bestuur, adviesorganen en management.
7.5
Professionals
Om de medisch inhoudelijke en professionele inbreng in het aansturen van de organisatie te
waarborgen en de professionals te betrekken bij de strategie, vinden structureel kwartaal overleggen
plaats tussen de raad van bestuur en de specialisten ouderengeneeskunde.
7.6
Medezeggenschap
Medezeggenschap voor medewerkers is geregeld via de Ondernemingsraad (OR) en de
Verpleegkundige Adviesraad (VAR) Medezeggenschap voor de cliënten binnen de ZVGO is geregeld
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via lokale cliëntenraden. Daarnaast is er een overkoepelende centrale cliëntenraad. Alle
medezeggenschapsorganen zijn nauw betrokken geweest bij de planvorming en evaluatie van dit
kwaliteitsverslag
7.7
Stuurgroep kwaliteit en veiligheid
Binnen ZVGO is een stuurgroep kwaliteit en veiligheid ingesteld. Deelnemers aan deze stuurgroep zijn
de raad van bestuur, het divisiemanagement en de afdeling kwaliteit en veiligheid. In deze stuurgroep
worden actuele zaken en risico’s besproken zoals ontwikkelingen op het gebied van interne en
externe klachten, incidentmeldingen, calamiteitenonderzoeken, voorbereidingen en uitkomsten interne
en externe audits en alle andere relevante kwaliteitsaspecten.
Er zijn op dit moment nog separate stuurgroepen kwaliteit en veiligheid voor het ziekenhuis en de
thuis- en ouderenzorg. In 2020 worden de mogelijkheden onderzocht om beide stuurgroepen te
integreren in één stuurgroep c.q. overlegorgaan.
7.8
Overleg met management
Een keer per maand heeft de raad van bestuur overleg met de divisiemanagers. In dit overleg worden
onder andere verschillende strategische onderwerpen besproken en alle onderwerpen die het primaire
proces raken waaronder kwaliteit en veiligheid.
In 2020 zal er worden nagedacht over een nieuwe overlegstructuur binnen CuraMare, waarbij het
uitgangspunt is meer integraal te overleggen tussen de thuis- en ouderenzorg en het ziekenhuis en te
komen tot verdere uitvoering en realisatie van de strategische thema’s.

Kwaliteitsverslag CuraMare 2019

18

8 Personeelssamenstelling
8.1
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: medewerker wonen en welzijn. In
2019 is deze groep verder gegroeid en ook in 2020 wordt een flinke stijging verwacht in het
personeelsbestand. Om de positie van de medewerker wonen en welzijn verder vorm te geven wordt
continu geëvalueerd hoe ze het leven van de bewoner iedere dag een beetje beter maken.
Ondertussen blijkt dat de medewerker wonen en welzijn niet meer weg te denken is in onze huizen.
Ze creëren samen met de andere zorgprofessionals een omgeving waarin de kwaliteit van leven van
de bewoner voorop staat.
‘s Morgens zijn op alle locaties twee zorgverleners per woongroep aanwezig, ‘s avonds 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 en 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 daginvulling. 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.
8.2
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:


Aard van de aanstellingen
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Kwalificatieniveaus zorgverleners en aantal vrijwilligers



Ziekteverzuim



In-, door- en uitstroom



Ratio personeelskosten/ opbrengsten

8.2.1 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 van 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.

8.2.2 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 voor de bewoners. Deze vrijwilligers
worden door de vrijwilligerscoördinatoren zo veel mogelijk gekoppeld aan bewoners die dezelfde
interesses hebben. Zo wordt vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.
Aantal vrijwilligers per locatie
Locatie
Ebbe en Vloed
Geldershof
Nieuw Rijsenburgh
Vliedberg
Het Spectrum
Totaal

Aantal vrijwilligers
120
115
240
211
60
746

8.2.3 Ziekteverzuim
Op iedere locatie is het ziekteverzuim ten opzichtte van 2018 gedaald. Het verzuimpercentage is op
één locatie nog hoger dan het landelijk gemiddelde (6,6). Daarnaast zijn er twee locaties waar het
ziekteverzuim ongeveer 2% lager is dan het landelijk gemiddelde. Dit is een aanzienlijke verbetering
met 2018 waar we trots op zijn. De hoge leeftijd van medewerkers en de specifieke problemen die
soms spelen is de aanleiding om medewerkers beter te ondersteunen bij werk gerelateerde
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problemen en goed na te gaan wat de medewerker nog wel kan. Een van de redenen dat het
verzuimpercentage omlaag is gegaan is de introductie van de bedrijfsmaatschappelijk werker. Zij voert
gesprekken met medewerkers om hen te helpen grip te krijgen op persoonlijke/ psychosociale
problemen. Ook zijn alle leidinggevende in het najaar van 2019 opnieuw getraind en dit wordt jaarlijks
herhaald.
Ziekteverzuim per locatie
Locatie

Ziekteverzuim tussen 1-1-2019 en 31-12-2019

Ebbe en Vloed
Geldershof
Nieuw Rijsenburgh
Vliedberg
Totaal CuraMare (incl. CuraMare Thuiszorg,
CuraMare Behandeling en Curamare WZ&DB

8,58
6,36
4,88
4,48
5,67

8.2.4 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 van 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 vanaf januari 2020 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 en er kunnen regionaal gerichte acties opgezet worden.

8.2.5 Ratio personeelskosten/ opbrengsten (FTE/cliëntratio)
De kwaliteitsgelden zijn bedoeld om de FTE/cliënt-ratio te vergroten. Door meer handen aan het bed
aan te nemen stijgt deze ratio. Indien meer uitgegeven wordt aan bijvoorbeeld materialen of
licentiekosten daalt deze ratio. In onderstaande tabel is te zien dat de kwaliteitsgelden erbij helpen om
een hogere FTE/cliënt-ratio te behalen. Van 69% in 2018 naar 73.7% in 2019.
Ratio personeelskosten/opbrengsten
Ratio personeelskosten/opbrengsten
November 2018

69%

December 2019

73,7%

Begroting 2019

73%

Begroting 2020

74,9%
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Voldoende en kwalitatief personeel2
Om de arbeidsmarktkrapte en dubbele vergrijzing te lijf te gaan heeft CuraMare verschillende
initiatieven ontwikkeld waaronder:


CuraMare biedt alle leerlingen die in 2019 gestart zijn met een BBL- traject een baangarantie.



CuraMare biedt een unieke samenwerking met het Albeda college. Leerlingen hoeven 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 deel aan het regionale arbeidsmarktoverleg met andere VVT aanbieders
op de ZHE én CZ Zorgkantoor.



Curamare heeft meegedaan aan diverse pilots gefinancierd vanuit de ontwikkelgelden zoals (het
inzetten van vitaliteitscoaches en het project ongeplande zorg in de nacht)

8.3
Uitvoeren behandeldienst Catherina Stichting
We hebben onze behandeldienst kunnen versterken door de behandelcomponent van de cliënten van
de Catherina stichting over te nemen. Hierdoor zijn extra (para)medici aangetrokken en is er meer
mogelijkheid tot specialiseren door schaalvergroting.

8.4
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.
Aan het onderdeel ‘voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via feedback, intervisie en
reflectie’ is echter ook het afgelopen jaar nog 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 gebruikgemaakt 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). 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’. Ook heeft in 2019 de kwaliteitsverpleegkundige zijn
intrede gedaan. Deze verpleegkundige signaleren vragen op de werkvloer en ondersteunen de

2

Zie bijlage 3 Infographic personeelssamenstelling 2019
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medewerker in kwaliteitsverbeteringen. Dit varieert van een op een begeleiding tot groep coaching tot
(on)gevraagd advies geven aan de teammanager.
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 2020.

9 Gebruik van hulpbronnen
9.1
Domotica
Binnen CuraMare is domotica onmisbaar. Toepassingen van domotica vormen een ‘lichter’ alternatief
voor onvrijwillige zorg als bedhekken en banden. Ze vergroten zo de kwaliteit van leven van
bewoners. Ook ondersteunen ze de zorgmedewerkers in hun werk, vooral in de nacht. Ze dienen als
extra ogen en oren om goede zorg te bieden.
Afhankelijk van de situatie kan ook het aantal in te zetten medewerkers in de nacht teruggebracht
worden. 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.
Om meer gebruik te maken van de mogelijkheden is in 2019 gestart om het domoticabeleid te
herschrijven. Op dit moment worden nieuwe technieken ingezet en neemt een steeds belangrijke
positie in bij de zorg voor onze bewoners. De inzet, vraag en wet- en regelgeving veranderen snel
waardoor aanpassingen noodzakelijk zijn. Daarnaast verandert het doel van domotica van veiligheid
naar kwaliteit van leven. Enkele technologische hulpmiddelen welke in 2019 ingezet zijn:


Belevenistafel



Beweegmand



Beweegtuin



Crdl



Duofiets



Interactieve kat



Qwiek



Teratrainer



Rolstoelfiets



Silverfit



Tovertafel



Zintuigactiveringskap



Muziekkussen

9.2
Hulpmiddelen en onderhoud
In 2019 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
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kan worden met deugdelijk en goed onderhouden materiaal. Cliënten ervaren hiermee veilige en
zorgvuldige zorgverlening.
Er is een startnotitie gemaakt in 2019 om (nieuwe) niet medische apparatuur zorgvuldig in te zetten
zoals een beweegtafel. Daarnaast wordt het onderhoud en beheer, gebruik en doorontwikkeling van
nieuw niet medische apparatuur geborgd.
9.3

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.
De winkels beschikken over een op de cliënten afgestemde voorraad aan levensmiddelen en artikelen.
De winkels zijn op gezette tijden geopend en worden veelal bemenst 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.
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.
9.4

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 bedrijfsvoering die erop
gericht is de organisatie financieel gezond te houden, in balans met de te leveren producten en diensten.
In 2019 is de functie van business controller toegevoegd aan de ZVGO. Deze heeft de functie om het
management te ondersteunen bij de invulling van de begroting.
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10 Gebruik van informatie
10.1 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 gebruikmaken 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
heeft CuraMare jaren gebruikgemaakt van de interviewteams van de Patiënten federatie. In 2019
hebben deze interviews niet plaatsgevonden. Dit is ook terug te zien in de daling van de hoeveelheid
waarderingen op Zorgkaart Nederland.

De waardering op Zorgkaart Nederland voor 2019 ziet er als volgt uit:

Locatie

Ebbe en Vloed
Geldershof
De Vliedberg
Nieuw Rijsenburgh
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Waardering
(gemiddeld cijfer)
2019
2018
7,8
7,6
8,0
7,8
8,1
8,2
8,0
7,9

Aantal waarderingen
2019
19
10
20
24

2018
53
31
23
59

Aanbeveling
2019
100%
100%
100%
100%

2018
91%
94%
100%
93%
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Uit de getoonde grafieken is af te lezen dat CuraMare over het algemeen net iets onder het landelijke
gemiddelde scoort, met uitzonderling van de accommodatie.
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11 Bijlagen
Bijlage 1 Infographic Waardigheid en Trots gelden 2017-2020
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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



Alle VVT organisaties van de ZHE in het kader van het lerend netwerk ZHE



Deelnemers van het samenwerkingsprogramma ouderenzorg op Voorne (gemeenten, huisartsen,
VVT organisaties)



Huisartsen van Zorggroep Haringvliet en huisartsen Zorggroep Cohesie
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