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Inleiding

In 2017 heeft het Zorginstituut het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. In het
kwaliteitskader is aangegeven wat bewoners, hun familie en mantelzorgers mogen
verwachten. Dit jaar is het Programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg; ‘Thuis in het Verpleeghuis
- waardigheid en trots op elke locatie’ gelanceerd. Hiermee is een meerjarige opdracht tot stand
gekomen waarmee we voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle bewoners willen
realiseren. Voor nu en in de toekomst. Hoe gaat CuraMare dit doen?

1) Meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per
locatie
2) Door onze regionale arbeidsmarktaanpak en door verlaging van de administratieve lasten
zorgen we voor voldoende zorgverleners die gemotiveerd en deskundig zijn
3) Leren, verbeteren en innoveren, door inzet van ‘Waardigheid en Trots op Locatie’, door het
investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en door ruim baan te
bieden voor innovatie.

In 2018 is al een start gemaakt om invulling te geven aan bovengenoemde doelstelling(en)
waarop het voorliggende plan aansluit en zowel verdieping als verbreding laat zien.
De indeling van het plan is gebaseerd op de drie hoofdthema’s; deze sluiten nauw aan bij de
meerjaren strategische doelstellingen van CuraMare, te weten:
1. Het realiseren van integrale- en ketenzorgconcepten voor specifieke doelgroepen
2. CuraMare is een fijne plek om te werken, te leren of als vrijwilliger aan de slag te zijn
3. Het continue verbeteren van kwaliteit en veilige zorg
4. Doelmatige bedrijfsvoering
5. Oprechte aandacht voor de patiënt / cliënt

Bij het hanteren van data zijn we uitgegaan van de peildatum 01-09-2018 - als dit afwijkt
wordt hiervan een melding gedaan.
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1. Profiel zorgorganisatie
1.1 Omschrijving zorgvisie en kernwaarden
CuraMare is een zorginstelling van waaruit ziekenhuiszorg, verloskundige zorg, 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.
CuraMare omvat naast Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis de locaties Nieuw Rijsenburgh,
Ebbe en Vloed, Geldershof en De Vliedberg. Deze keten wordt gecompleteerd met CuraMare
Thuiszorg en CuraMare Behandeling. Voor de integrale verloskundige zorg participeert Het
Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in de Coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee.
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 en
hulpbehoevende ouderen zowel in het ziekenhuis als in de thuis- en ouderenzorg.

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
eerstelijnsverblijf bed). Als meer intensieve zorg nodig is, kunnen zij zo comfortabel mogelijk
intramuraal wonen.
Kernwaarden
Alle onderdelen van CuraMare zijn met elkaar verbonden, vanuit een missie en visie zoals die
gestuurd wordt door de kernwaarden deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen.

Deskundigheid betekent voor ons de belofte datgene wat we doen goed te doen. We werken
volgens professionele standaarden, nemen verantwoordelijkheid voor ons handelen, staan
open voor de mening en wensen van anderen en laten ons handelen toetsen door derden.

Gastvrijheid is ons uitgangspunt voor allen waaraan wij onze zorg aanbieden. Wij verplaatsen
ons in de gedachtewereld van de patiënt, cliënt, bezoeker en medewerker, hebben oog voor
zijn of haar wensen en zorgen voor een veilig en welkom verblijf.
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Compassie of mededogen is onze drijfveer om ieder mens te behandelen zoals wij zélf
behandeld willen worden met waardigheid en respect voor lichamelijk en geestelijke integriteit.
Als volwassenen en gelijkwaardige mensen.

Vertrouwen is geloven in datgene wat we nog niet kunnen zien. Wij zijn trots op het vertrouwen
dat patiënten, cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers, bezoekers en medewerkers in ons
als CuraMare stellen. Om het vertrouwen te rechtvaardigen zijn we recht door zee, doen we
wat we zeggen en zeggen we wat we (gaan) doen, zijn we integer, communiceren we open en
actief over zaken die misgegaan zijn, boeken we resultaten en zijn we continu aan het
verbeteren.

Belangrijk uitgangspunt voor de komende jaren is de verbinding, zowel binnen onze
organisatie als met andere (zorg)organisaties, waarbij innovatie van zorg en nieuwe
zorgconcepten volop de aandacht krijgen. Intern willen we toewerken naar integrale
zorgprogramma’s voor onder andere kwetsbare ouderen en patiënten en cliënten met
dementie. Zodat deze cliëntengroepen daadwerkelijk het voordeel gaan 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 die het meest
passend is. Sterke verbindingen met andere zorgaanbieders van binnen en buiten ons
verzorgingsgebied zijn nodig om goede en doelmatige zorg te kunnen leveren. 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 garanderen.
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1.2 Omschrijving doelgroepen en aantal cliënten per doelgroep
CuraMare thuis- en ouderenzorg is aanbieder van wonen met zorg en verpleging, welzijn en
dagbesteding, behandeling, kortdurend verblijf in de vorm van Eerste Lijns Verblijf (ELV),
Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ), wijkverpleging en huishoudelijke hulp thuis.
De locaties Nieuw Rijsenburgh, Ebbe en Vloed, Geldershof en De Vliedberg kennen allen een
vergelijkbaar aanbod van wonen met zorg en verpleging en kortdurend verblijf. De complexen
beschikken over groepswoningen voor mensen met dementie en ernstige somatische
beperkingen en zorgappartementen.

Verdeeld over deze 4 locaties vindt onderstaand aanbod plaats:


4 somatische woongroepen met ieder 7 of 8 cliënten



30 psychogeriatrische woongroepen met ieder 7 of 8 cliënten



275 appartementen (waarvan 20 huurappartementen)



55 eerstelijnsverblijf/geriatrische revalidatiezorg plaatsen

Daarnaast wordt thuiszorg verleend en worden servicediensten aangeboden in een tiental
woon- zorgcomplexen waarmee nagenoeg in alle kernen van het eiland Goeree-Overflakkee
zorg dichtbij wordt geboden.

Aanvullend op het zorgaanbod heeft de thuis- en ouderenzorg een aanbod van
servicediensten als CuraMare ThuisMenu, sociale- en zorgalarmering en faciliteiten als
kapsalons, winkeltjes, pedicurediensten en bibliotheken.

CuraMare Thuiszorg biedt hulp bij het huishouden in de gemeenten Goeree-Overflakkee en
Hellevoetsluis. Wijkverpleging wordt geboden vanuit vijf teams op Goeree-Overflakkee,
Hellevoetsluis, Brielle en de gemeente Westvoorne. Daarnaast participeren vanuit CuraMare
twee onafhankelijke wijkverpleegkundigen en 3 casemanagers dementie in de sociale
wijkteams binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. Op Westelijk Voorne-Putten wordt ook
casemagement aangeboden.

De laatste jaren is er een toenemende vraag naar ziekenhuis verplaatste zorg. Deze wordt
geleverd door de verpleegkundigen verbonden aan het SPAT (Specialistisch Acuut Thuiszorg)
team. Doel van deze zorg is ziekenhuisopnamen te bekorten of te voorkomen en de cliënt zo
veel mogelijk thuis te behandelen
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De behandelactiviteiten ten behoeve van ouderenzorg en (geriatrische) revalidatie vinden
plaats onder de naam CuraMare Behandeling. Behalve dienstverlening op het gebied van
ouderengeneeskunde, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk, diëtetiek
en psychologie, is bij deze eenheid ook CuraMare Zorgbemiddeling ondergebracht. Daarnaast
wordt ook eerstelijns paramedische zorg zoals fysiotherapie en ergotherapie aangeboden.

1.3 Type zorgverlening, ZZP-verdeling, omzet per doelgroep
Welke zorgaanbod geleverd wordt door de verschillende woonzorglocaties is te lezen op de
zorgatlas van het Zorgkantoor via:
https://www.cz.nl/zorgkantoor/welke-zorg-past-bij-mij/een-zorgverlener-kiezen/zorgatlas
1.4 Zorgomgeving

Somatische woongroepen
Op de somatische woongroepen wonen mensen die door een lichamelijke beperking of ziekte
intensieve (verpleeghuis)zorg nodig hebben. Deze woongroepen zijn kleinschalig, met 7/8
ruime kamers. Elke cliënt heeft een zit/slaapkamer en gedeelde ruime sanitaire voorziening.
De woongroepen hebben een gezamenlijke huiskamer. Dit voldoet, zoals blijkt uit
cliëntervaringsonderzoeken aan de wensen en behoeften van de cliënten.

Psychogeriatrische woongroepen
De psychogeriatrische woongroepen zijn kleinschalig van aard met 7/8 zit/slaapkamers en een
gezamenlijke huiskamer waar cliënten een groot deel van de dag (gezamenlijk) doorbrengen.
De zit/slaapkamers beschikken over (gedeelde) ruime sanitaire voorzieningen. Dit voldoet,
zoals blijkt uit cliëntervaringsonderzoeken aan de wensen en behoeften van de cliënten.
In de woonzorgcentra zijn diverse faciliteiten aanwezig. Zoals een receptie, winkel, restaurant,
linnendienst, eigen keuken, kapper, pedicure en activiteitenbegeleiding.

CuraMare is gespecialiseerd in het bieden van zorg op maat aan hulpbehoevende ouderen.
Die zorg kan licht van aard zijn, bijvoorbeeld in de vorm van toezicht op inname van medicatie,
tot heel intensief, bijvoorbeeld in het geval van permanente verzorging. De zorgbehoefte van
elke individuele cliënt staat centraal. De cliënt houdt zoveel en zo lang mogelijk zelf de regie
over het eigen leven. Welke zorg en ondersteuning wordt geboden, wordt in nauw overleg met
de cliënt en diens belanghebbenden besproken en in het zorgleefplan vastgelegd.
De zorg rondom de cliënt wordt geboden vanuit een multidisciplinair teamverband in
samenspraak met familie, mantelzorgers en vrijwilligers.
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De uitgangspunten op het gebied van identiteit zijn voor de locaties afzonderlijk vastgelegd.
Dit als voortvloeisel van de ontstaansgeschiedenis van de diverse locaties. Geldershof en
Ebbe en Vloed kennen een algemene identiteit. De Vliedberg en Nieuw Rijsenburgh en hebben
hun uitgangspunten gebaseerd op een protestants-christelijke grondslag.
1.5 Besturingsfilosofie
Er wordt gewerkt vanuit de principes van integraal management, waarbij leidinggevenden
zowel de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van de uit te voeren werkzaamheden,
als ook verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben voor de onderdelen financiën, personeel
en faciliteiten/infrastructuur. Voor de ondersteunende diensten geldt dat een goede en
effectieve samenwerking noodzakelijk is en er sprake is van partnership op basis van
wederzijdse betrokkenheid en gelijkwaardigheid.
Belangrijke uitgangspunten zijn:


Verantwoordelijkheden laag



Sturen top-down op hoofdlijnen



Sturing bottom-up op kwaliteiten geleverde prestaties



Duidelijke verantwoordelijkheidslijnen tussen niveaus



Coaching op de werkvloer.

De locaties bestaan uit twee hiërarchische niveaus, namelijk de (locatie)manager en de
teammanager. De manager van een locatie of dienst ressorteert rechtstreeks onder de Raad
van Bestuur en is de eerstverantwoordelijke en aanspreekbare leidinggevende voor de locatie
of de dienst. Onder de managers zijn teammanagers aangesteld.
Leiderschap, governance en management
Voor goede zorg zijn goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden. CuraMare volgt de
principes die beschreven zijn in de Governancecode Zorg. De code wordt als instrument
gehanteerd om de governance zo in te richten dat het bijdraagt aan het (waar)borgen van
goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van CuraMare en het
maatschappelijk vertrouwen.

De Raad van Bestuur bezoekt meerdere keren per jaar een locatie van CuraMare. Binnen dit
(werk)bezoek laten zij zich informeren over de verschillende vormen van zorgverlening en
gaan in gesprek met de aanwezige medewerkers, cliënten en andere belanghebbenden om
van gedachten te wisselen over zaken die van belang zijn voor kwaliteit en veiligheid maar
bovenal voor persoonsgerichte zorg. Daarnaast is er frequent afstemmingsoverleg tussen raad
van bestuur en de specialisten ouderengeneeskunde.
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Ook de Raad van Toezicht bezoekt regelmatig de woonzorglocaties van CuraMare. Het voeren
van de dialoog en het ervaren van wat er in de praktijk gebeurt door er letterlijk onderdeel van
te zijn.
Locatiemanagers en teammanagers gaan uit van een coachende leiderschapsstijl.
Verantwoordelijkheden worden zo laag als mogelijk belegd binnen de organisatie. Elke
locatiemanager is integraal verantwoordelijk voor de (eigen)locatie.

1.6 Landelijk van aard
CuraMare Thuis- en Ouderenzorg heeft als werkgebied de gemeente Goeree-Overflakkee. In
vier subregio’s is een locatie met een intramuraal zorgaanbod; in acht woonkernen binnen het
werkgebied wordt zorg geleverd in zogenaamde woon-zorgcomplexen. Thuiszorg wordt ook
aangeboden op Schouwen-Duiveland en Voorne-Putten.
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1.7 Gebruik van hulpbronnen

Hulpmiddelen & Onderhoud
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 1 dak bevorderen en aan de wensen van bewoners tegemoetkomen. De
restaurants kunnen gezien worden als een centrale ontmoetingsplek waarbij bewoners,
mantelzorgers, familie en andere belanghebbenden elkaar op een ongedwongen manier
kunnen treffen.
De winkels bevatten een op de bewoners 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 bewoners de
mogelijkheid om zolang als mogelijk gebruik te blijven maken van deze faciliteiten. Het gezicht
van de locaties wordt mede gevormd door de aanwezigheid van een receptie. Bij de receptie
kunnen bewoners en diens belanghebbenden terecht met algemene vragen. De receptie is
tijdens kantooruren bemand.

CuraMare stimuleert bewoners, daar waar mogelijk, om zoveel als kan in beweging te
zijn/blijven. Op de locaties Ebbe en Vloed en Nieuw Rijsenburgh is een beweegtuin aangelegd.
De beweegtuinen geven de bewoners de mogelijkheid om op een ongedwongen manier in
beweging te zijn/blijven. Op de locaties Nieuw Rijsenburgh en de Vliedberg is een
belevingstuin ingericht. Naast de genoemde faciliteiten kan er op de locaties ook gebruik
gemaakt worden 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 binnen haar diensten ook een aparte tak ondersteunende diensten. Hierbij valt
o.a.

te

denken

aan

salarisadministratie,

cliëntenadministratie,

servicedesk

ICT,

personeelszaken, planning en control, etc. Tezamen dragen zij zorg voor een heldere en
inzichtelijke bedrijfsvoering die erop gericht is om de organisatie financieel gezond te houden
in balans met de te leveren producten en diensten.
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Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten/verbanden met derden:
Zowel binnen als buiten CuraMare wordt volop samengewerkt, in alle lagen en windrichtingen.
Binnen deze samenwerkingsverbanden worden steeds de cliënten als uitgangspunt genomen.
Enkele voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn:


Ketenzorg met van Weel Bethesda ziekenhuis



Casemanagers dementie



BENU apothekers



Huisartsen



GRZ Zeeuwse Partners



Netwerk Palliatieve Zorg



Paulina.nu



Netwerk Ketenzorg Organisaties in de gezondheidszorg
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2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling
Binnen CuraMare wordt gewerkt met een capaciteitsplanning. Dit betekent dat de inzet van medewerkers wordt afgestemd op de zorgvraag en
behoeften van de cliënten.
2.1 Zorgverleners en vrijwilligers per locatie
Ebbe en Vloed

Geldershof

Nieuw
Rijsenburgh

De Vliedberg

Welzijn &
Dagbesteding1

Leerlingen en stagiaires

12

6

44

11

3

EVV

10

6

26

9

Helpende

37

16

68

16

Huishoudelijk medewerker

30

12

45

13

Verpleegkundige

8

2

35

12

Verzorgende

65

48

170

65

Welzijn

6

Zorghulpen en zorgondersteuners 14

3

20

4

2

Dagbestedingscoach

11

Medewerker groepsbegeleiding

21

Welzijnscoach

5
48

Totaal

176

93

408

130

Vrijwilligers

110

95

243

267

Totaal

286

188

651

397

1

Aantallen naar ratio verdeeld over de woonzorglocaties
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Cliënten met Zorgzwaartepakket (ZZP) op 01-09-2018
ZZP 3VV excl. Behandeling(BH) incl. Dagbesteding (DB) 7
ZZP 4VV excl. BH incl. DB

77

ZZP 4VV incl. BH incl. DB

6

ZZP 5VV excl. BH incl. DB

11

ZZP 5VV incl. BH incl. DB

186

ZZP 6VV excl. BH incl. DB

59

ZZP 6VV incl. BH incl. DB

98

ZZP 7VV excl. BH incl. DB

2

ZZP 7VV incl. BH incl. DB

23

ZZP 8VV excl. BH incl. DB

1

ZZP 8VV incl. BH incl. DB

8

ZZP 9bVV incl. BH incl. DB

1

479

479

Omzet per doelgroep (* € 1.000)

Zorgzwaartepakket (ZZP)

Somatiek

Psychogeriatrie

ZZP 4

5.120

ZZP 5

15.960

ZZP 6

11.952

ZZP 7

2.809

ZZP 8

1.344

ZZP 9

324

ZZP 10
Totaal

13.620

23.889

Ratio personele kosten/omzet

September 2018

68%

Begroting 2019

73%
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3. Zo gaan wij het doen in 2019!
3.1 Meer tijd en aandacht voor de bewoner
De bewoner en zijn naasten kunnen erop rekenen dat er oprechte aandacht voor ze is, dat
het welzijn van de bewoner voorop staat en de zorg in het verpleeghuis veilig is.
3.1.1 Meer zorgverleners voor bewoners
In 2019 wordt het plan ‘invulling kwaliteitsbudget’ (zie bijlage) voor extra medewerkers verder
geïmplementeerd, zowel op de appartementen als op de woongroepen. De verwachting is dat
met de komst van de nieuwe ´medewerkers wonen en welzijn´ er beter invulling gegeven kan
worden aan persoonsgerichte zorg.
Persoonsgerichte zorg

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

De bewoner kennen is de kern van persoonsgerichte zorg; Wat zijn de wensen, verlangens,
interesses en behoeften van iemand? Omdat de bewoner niet op zichzelf staat, maar is
verbonden in een relationeel netwerk – waarbij mantelzorgers, familie, vrienden en vrijwilligers
een belangrijke rol vervullen – is zonder een goede samenwerking met belangrijke naasten –
indien aanwezig - persoonsgerichte zorg niet mogelijk.
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 zorg sluit mooi aan op wat zij nodig hebben2
Met behulp van ons elektronisch cliëntendossier (ECD) bundelen wij deze behoeften, wensen
en voorkeuren. Samen met de bewoner en diens belanghebbenden worden in het zorgleefplan
afspraken (zorgdoelen) vastgelegd over de zorg en ondersteuning. Het persoonsbeeld geeft
weer wie de bewoner is, wat zijn de wensen, verlangens, interesses en behoeften. Het
levensverhaal van de bewoner heeft hierin een prominente plaats. De combinatie van het

2

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-curamare-locatie-ebbe-en-vloed-oudetonge-13175/waardering/als-er-een-afspraak-is-dan-wordt-68bc4a99aefe3d21b5f8e6d2163933c8
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persoonsbeeld en het zorgleefplan maakt dat wij de bewoner kennen. Minimaal twee maal per
jaar (en vaker indien nodig) wordt het zorgleefplan (in combinatie met het persoonsbeeld)
samen met de cliënt en diens belanghebbende geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

De afspraken uit het zorgplan worden nagekomen3
Verpleeghuiszorg is er voor mensen in de laatste fase van hun leven. Dat vraagt om een goed
evenwicht tussen kwaliteit van leven en sterven, en kwaliteit van zorg. Bij palliatieve zorg
moeten we niet de nadruk leggen op mensen zoveel mogelijk actief houden (bewegen,
meedoen, enzovoort); de zorg moet vooral zijn gericht op persoonlijk comfort; onder meer
grote ongemakken en lijden tegengaan, psychosociale steun geven, een waardig sterfbed
bieden. Meegaan met iemands achteruitgang kan beter zijn dan voortdurend ‘aan mensen
trekken’. Compassie is een gevoel van mededogen met de ander, met de ander meevoelen,
de ander aanvoelen en begrijpen – in elke fase van het leven.
Het beleid palliatieve terminale zorg sluit direct aan bij de werkwijze en informatie die
beschikbaar is uit het Netwerk Palliatieve Zorg

CuraMare verbeteracties
-

Het herziene reanimatiebeleid implementeren.

-

Het euthanasiebeleid die van toepassing is op twee locaties herzien.

-

De Richtlijn Samen Zorgen (herziening van het mantelzorgbeleid) tegelijkertijd met de
frequente mantelzorgbijeenkomsten invoeren.

-

Om meer via spel te leren wordt in 2019 gebruik gemaakt van een escaperoom om
persoonsgerichte zorg nog meer onder de aandacht te brengen.

-

De leercarrousel – in 2018 geïnitieerd om de kennis die zo rijkelijk binnen CM aanwezig is
met elkaar te delen – wordt vanaf 2019 twee keer per jaar structureel georganiseerd.

-

Het onderwerp intimiteit en seksualiteit speelt, maar heeft onvoldoende aandacht binnen
CuraMare. In 2019 worden klinische lessen aangeboden om het onderwerp uit de
taboesfeer te halen en medewerkers bewust te maken van het feit dat intimiteit een
basisbehoefte is.

-

Vanuit het kwaliteitsbudget worden extra medewerkers kwaliteitszorg aangesteld om
medewerkers op de werkvloer te ondersteunen en te coachen bij bijvoorbeeld
(kennismaking) gesprekken voeren, zorghandelingen, invulling van het zorgleefplan, etc.
Deze functie is een spil tussen de werkvloer en het teammanagement in en is erop gericht
dat persoonsgerichte zorg door coaching en begeleiding verbetert.

3

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-curamare-locatie-geldershof-dirksland13099/waardering/de-verpleging-is-fijn-en-er-wordt-c0205b4efced30629935f201ea07876d
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Wonen en welzijn

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

Zingeving
Voor levensbeschouwelijke vragen is op alle locaties een geestelijke verzorger beschikbaar
voor bewoners, hun naaste(n) en medewerkers. Een geestelijk verzorger is een professioneel
hulpverlener op het gebied van zingeving, spiritualiteit en stervensbegeleiding.
Zinvolle dagbesteding
Om het welzijn en welbevinden van cliënten te verhogen en te waarborgen heeft CuraMare
een aparte dienst welzijn. Vanuit de gedachte dat coaching-on-the-job de meest effectieve
manier is om medewerkers te scholen en te ondersteunen beschikt het team onder andere
over welzijnscoaches en dagbestedingscoaches. Zij coachen medewerkers om daadwerkelijk
af te stemmen op de vragen, wensen en behoeftes van de zorgvrager en diens naasten en om
het samenspel tussen medewerkers en de informele zorg te versterken. Daarnaast worden de
welzijnscoaches ingezet voor intervisie en het ontwikkelen en implementeren van locatie
gebonden projecten die het welzijn en welbevinden van zorgvragers verhogen.

De dagbestedingscoaches zijn werkzaam op de woongroepen en ondersteunen de formele en
informele zorg om voor de bewoners een zinvolle daginvulling - afgestemd op diens individuele
wensen en behoeftes – te realiseren. Vaak zorgen creatieve activiteiten, beweegactiviteiten
en reminisceren (herinneringen ophalen) voor een positief welbevinden.
Een zinvolle daginvulling ten behoeve van cliënten woonachtig in de zorgappartementen wordt
ondersteund door de vrijwilligerscoördinator, per locatie.
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Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding
Zoals al eerder is beschreven, is persoonsgerichte zorg uitgangspunt in het dagelijks
handelen. Dat betekent in relatie tot dit thema dat ook hierin de wensen en behoeften ten
aanzien van een schoon, verzorgd lichaam en verzorgde kleding worden besproken en gelden
als uitgangspunt. De cliënt wordt ondersteund in het zo lang als mogelijk behouden en voeren
van de eigen regie.
Familieparticipatie en inzet vrijwilligers (Samen Zorgen)
Familieparticipatie vertaalt zich bij CuraMare in samen zorgen.
Door de samenwerking met de mantelzorg te integreren in de reguliere zorg kan meer
maatwerk geleverd worden voor bewoner en mantelzorger op basis van diens specifieke
wensen, behoeften en mogelijkheden.

Vrijwilligers spelen binnen CuraMare thuis- en ouderenzorg een grote rol. De inzet van
vrijwilligers draagt bij aan een betere kwaliteit van leven van bewoners: meer persoonlijke
aandacht, meer activiteiten, meer zorg en welzijn op maat. Vrijwilligers brengen de
buitenwereld binnen en dragen vooral voor bewoners bij aan verkleining van de afstand tussen
hun leef/woonomgeving en de buitenwereld. Bovendien kunnen cliënten met hun hulp langer
thuis wonen.
Wooncomfort (Samen wonen)
Warme kleinschalige zorg vanuit de kracht van een grotere organisatie. Binnen CuraMare
wordt de zorg georganiseerd in kleine overzichtelijke eenheden. Intramuraal vindt kleinschalig
groepswonen plaats waarbij maximaal acht personen per groep zorg ontvangen. Deze
kleinschalige setting maakt samen met de korte lijnen en krachtenbundeling van de
ondersteunende diensten dat er warme persoonsgerichte zorg geboden kan worden.
Partners zonder indicatie kunnen meeverhuizen met de kanttekening dat ze bij overlijden van
hun partner mogelijk nogmaals moeten verhuizen. Hiervoor heeft CuraMare een inzichtelijk
partnerbeleid ontwikkeld.
Moderne woonvoorzieningen
Naast de woonzorglocaties voor de meest zorgbehoeftige cliënten die als gevolg van ernstige
somatische en psychogeriatrische beperkingen niet meer thuis kunnen wonen, of die als
gevolg van een revalidatievraag tijdelijk bij ons verblijven, kent Goeree-Overflakkee een
groeiende

variatie

aan

zorgwoningen

die

eigendom

zijn

van

de

verschillende

woningcorporaties in de regio. In diverse complexen heeft CuraMare thuis- en ouderenzorg
geïnvesteerd in zorginfrastructuur.
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CuraMare verbeteracties
-

Uitrol en inbedding richtlijn ‘Samen zorgen’: waaronder de warme overdracht bij verhuizing,
en de meerdere opeenvolgende mantelzorgbijeenkomsten. Zie p.27.

-

CuraMare gaat vrijwilligers beter ondersteunen zodat ze hun werkzaamheden op een
goede en plezierige manier kunnen uitvoeren. Hoe? Door middel van bijeenkomsten en
trainingen op het vlak van kennisoverdracht zoals benaderingswijze en dementie, maar
ook op praktische vaardigheden als het rijden met een rolstoel en de toepassing van allerlei
technologische hulpmiddelen als de tovertafel, braintrainers, etc. In het eerste kwartaal van
2019 wordt op de website een kalender gepubliceerd met alle bijeenkomsten en workshops
waar vrijwilligers zich voor kunnen opgeven.

-

Nieuwbouw voor locatie Geldershof (realisatie 2020).

-

Herstructurering aanbod kortdurende zorg (waaronder ELV / GRZ) op 2 locaties.

-

Vanuit het Plan van Aanpak “Voeding op weg naar een 9!” worden werkgroepen
geformeerd met de opdracht om in het 1e kwartaal van 2019 diverse adviezen en plannen
op te stellen om de kwaliteit en beleving van de voeding zowel op de woongroepen, als in
het restaurant en in de thuiszorg te optimaliseren.

Veiligheid

De verpleeghuiszorg moet, naast liefdevol en persoonsgericht, ook veilig zijn. Zorgverleners 1 werken
daartoe aan de hand van professionele standaarden en richtlijnen. Daardoor is de zorg passend en
veilig. Zij leren zowel van dat wat goed gaat als van incidenten. Daarnaast vloeien uit wettelijke kaders
veiligheidseisen voort voor hulpmiddelen, brandveiligheid, ontruimingsplannen, voedselveiligheid en
drinkwaterveiligheid.

Verpleeghuisorganisaties

voldoen

aan

een

erkend

kwaliteitsmanagementsysteem voor de zorg.

Een veilige woonleefomgeving is een basisvoorwaarde voor goede zorg.
Hierbij

maakt

CuraMare

een

onderscheid

tussen

basisveiligheid

-

waaronder

medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende
maatregelen en preventie acute ziekenhuisopname vallen, maar ook veiligheid van
hulpmiddelen, brandveiligheid, aanwezigheid van ontruimingsplannen, voedselveiligheid en
drinkwaterveiligheid, eisen rondom klachten en inspraak en sociale veiligheid.
Jaarlijks levert CuraMare informatie aan met betrekking tot de basisveiligheid bij de Openbare
Database van het Zorginstituut (zie § 3.1.2) .
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Sociale veiligheid creëer je met geborgenheid.
Geborgenheid is een belangrijk gevoel dat bijdraagt aan een goede gemoedstoestand.
Geborgenheid staat vaak in relatie met een bepaalde omgeving of een persoon/personen.
Wanneer men zich in de betreffende omgeving of bij de betreffende personen veilig en op zijn
of haar gemakt voelt. De kernwaarden compassie en vertrouwen schenken aandacht aan
verbondenheid en geborgenheid.

Daarnaast berust veilige zorg op een individuele afweging per persoon. Met een balans tussen
wat veilig is en wat de betreffende persoon leefplezier geeft. Eventuele risico’s worden in
samenspraak met bewoner en diens belanghebbende in kaart gebracht en afgewogen.
Afspraken hierover worden in het zorgleefplan vastgelegd.
Als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem (§ 3.1.2) worden de thema’s rondom
(cliënt)veiligheid structureel getoetst. Uitkomsten worden verwerkt in de locatie specifieke
verbeter- en borgingsplannen.

CuraMare verbeteractie
Uitrol ‘Zorg zonder dwang’ over alle locaties, zie p.27.
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3.1.2 Kwaliteit in beeld per locatie
Ouderen die voor de keuze van een verpleeghuis staan, hebben betrouwbare keuze-informatie en
goed advies nodig over de locatie waar zij naar toe willen verhuizen. Dat advies winnen zij meestal
in bij de huisarts, het wijkteam, verwanten of vrienden. Goede keuze-informatie helpt daarbij. Deze
informatie gaat onder meer over de ervaringen van bewoners, basisveiligheid en de diensten die het
verpleeghuis biedt.

Kwaliteitsmanagementsysteem en continu verbeteren
CuraMare (thuis- en ouderenzorg) heeft vanuit PREZO (PREstaties in de ZOrg) haar
kwaliteitsmanagementsysteem ingericht.

Uitgangspunten om het kwaliteitsmanagementsysteem optimaal te doen functioneren zijn:


Van elke medewerker wordt verwacht dat hij/zij meedoet aan kwaliteitszorg d.w.z.
zowel het toepassen van goede zorg in de dagelijkse praktijk als het vakbekwaam
ondersteunen van de kwaliteit van leven en eigen regie van de cliënt;



Raad van Bestuur, (locatie)managers en leidinggevenden bevorderen dat zijzelf en de
medewerkers voldoende tijd besteden aan kwaliteitszorg;



Een constructieve relatie met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

Omdat CuraMare vraaggericht - of misschien beter gezegd - dialooggericht werkt, is het van
belang dat wij bewoners/ cliënten en hun vertegenwoordigers, mantelzorgers, vrijwilligers en
ketenpartners bij kwaliteitszorg betrekken. Participatie van cliënten vindt allereerst plaats op
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het niveau van de individuele dienstverlening waarbij de vraag van de cliënt het uitgangspunt
is. Op gemeenschappelijk niveau is de medezeggenschap van de cliënten georganiseerd in
een Cliëntenraad en die van medewerkers in een Ondernemingsraad. De organisatie biedt
haar medewerkers handelingsruimte en een handelingsrepertoire om niet alleen in te kunnen
spelen op de behoefte van de cliënt, maar ook om alle participanten te betrekken bij de zorg.
Er wordt op een cyclische en ontwikkelingsgerichte wijze gewerkt aan verbetering.

Elke locatie heeft meerdere aandachtsvelders op verschillende terreinen en deze kennen
verschillende benamingen en verschijningen zoals prestatiecoaches (binnen alle diensten),
preventiemedewerker, aandachtfunctionaris ouderenmishandeling (etc.) en leden van
(thema)werkgroepen. De gedachte hierbij is medewerkers van de werkvloer te empoweren en
op een actieve manier deel te laten nemen aan kwaliteitsverbetering (bottom-up) om daarmee
de taakvolwassenheid te vergroten. Op alle locaties zijn medewerkers benoemd die deze
rollen vervullen.

De prestatiecoaches coördineren, volgens de auditkalender, alle interne audits. De domeinen
en pijlers worden 2 x per jaar en de voorwaarden 1 x per jaar geaudit, waarna bijstelling van
de verbeter- en borgingsplannen plaatsvindt (op locatieniveau).
Alle (locatie)managers en leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het
beleid. Zij benoemen resultaten in jaarplannen en kwartaalevaluaties, laten deze systematisch
meten o.a. aan de hand van interne audits, bespreken de uitkomsten in de teamoverleggen en
kwaliteitsbijeenkomsten (Prezo-overleggen) en sturen vervolgens bij. De uitkomsten van deze
metingen zijn vastgelegd in (kwartaal)managementrapportages waarvan kwaliteitsregistraties
een onderdeel vormen. Verbeter- en borgingsacties zijn belegd bij het lijnmanagement voor
implementatie en borging in de organisatie. Verbeter- en borgingsplannen worden in
samenspraak met de Cliëntenraad van de locatie op- en vastgesteld. Bovendien fungeert
iedere (locatie)manager – organisatie breed - als portefeuillehouder voor enkele PREZO
prestaties;

alle

instrumenten

die

noodzakelijk

zijn

om

een

prestatie

inhoud

te

geven/ondersteunen zijn actueel en toegankelijk voor iedere medewerker (via de PREZO
bieb).

De afdeling beleid en kwaliteit ziet toe op het adequaat verlopen van de processen binnen het
kwaliteitsmanagementsysteem.
Specifiek hierbinnen is de rol van de kwaliteitszorgmedewerker t.a.v. de locaties; zij
ondersteunt medewerkers in de kwaliteitsaspecten op de werkvloer. Zij ondersteunt in een
praktische vertaling van het beleid naar de uitvoering binnen de (zorg)processen. Daarnaast
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signaleert zij praktische vraagstukken die vragen om beleidsmatige ondersteuning en is
aanspreekpunt voor de prestatiecoaches.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de bepaling van het (meerjaren)beleidskader
waarvan het kwaliteitsbeleid integraal onderdeel uitmaakt.

De operationele verantwoordelijkheid is gedelegeerd naar de (locatie)manager. De bewaking
vindt plaats in het bilateraal overleg tussen individuele (locatie)manager en Raad van Bestuur
en de stuurgroep kwaliteit en veiligheid.

CuraMare hanteert verschillende bronnen om de cliëntervaringen te inventariseren en te
borgen. Alle uitkomsten worden meegenomen in de uitwerking van de verbeter- en
borgingsplannen.
Cliëntenraden
Deze vorm van achterbanraadpleging vertalen en omzetten in kwaliteitsverbeteringen. De CR
leden kunnen hierbij gebruik maken van het instrument de verbetermeter.
Evaluatieformulier nazorg
Het ingevulde formulier biedt informatie over hoe bewoners en familie de zorg hebben ervaren.
De NPS (Net Promotor Score) is hieraan toegevoegd. Ook wordt men geattendeerd op
ZorgKaartNederland.
Verbetermeter
De verbetermeter is een digitaal instrument dat de mogelijkheid biedt om laagdrempelig, op
maat en bottom-up metingen (vragenlijsten) te initiëren en te registreren, om deze vervolgens
in gesprek met elkaar te duiden.
Zorgleefplanevaluaties - het voeren van de dialoog
Elk half jaar wordt in samenspraak met de cliënt en diens belanghebbenden het zorgleefplan
(in combinatie met het persoonsbeeld) geëvalueerd. Uitkomsten worden verwerkt in het
zorgleefplan. Daarnaast kunnen uitkomsten ook aanleiding geven tot het breder bespreekbaar
maken van eventuele thema’s.
Mantelzorgbijeenkomsten
Vanuit het project Samen Zorgen zijn de frequente mantelzorgbijeenkomsten ontstaan. Op de
groepswoningen, maar vanaf 2019 ook op de zorgappartementen en andere locaties, worden
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bijeenkomsten

georganiseerd

waarbij

familieleden,

mantelzorgers

en

aanwezige

medewerkers met elkaar in gesprek gaan over thema’s die in samenspraak worden
aangedragen.
ZorgKaartNederland
Sinds 2015 bezoeken Interviewteams van de Patiëntenfederatie elk half jaar alle locaties om
waarderingen van bewoners op te halen. Ook voeren zij belrondes uit om eerste
contactpersonen te benaderen.

Daarnaast levert CuraMare jaarlijks informatie aan bij de Openbare Database van het
Zorginstituut met betrekking tot de basisveiligheidsindicatoren, het kwaliteitsverslag en de Net
Promotor Score (NPS) - waarvoor CuraMare gebruik maakt van de aanbevelingsvraag van
Zorgkaart Nederland.
Een voorbeeld van een review op zorgkaartnederland.nl4: cliënt geeft de locatie een 9
“De verpleegsters zijn heel deskundig en ze verzorgen mij prima. De kwaliteit van
leven past bij mij ondanks mijn beperking. De afspraken uit het zorgplan worden altijd
nagekomen. Het personeel is meestal op tijd. Soms moet je wel eens wachten, maar
dat vind ik niet erg. Als ik bel, dan zijn ze wel bereikbaar. De medewerkers zijn
vriendelijk en helpen mij altijd. Ze gaan heel vriendelijk en respectvol met mij om. De
accommodatie is perfect. Ik heb een mooi appartement en alle hulpmiddelen zijn
aanwezig voor mij. Ik heb veel zorg nodig. Er wordt altijd naar mij geluisterd en als ik
iets vraag, dan wordt het geregeld”.
Deze informatie wordt op de locaties ook meegenomen in de analyse van de verbeter- en
borgingsplannen.

CuraMare verbeteracties
-

Om de ketenzorg te stimuleren en meer verbinding te creëren tussen de thuis- en
ouderenzorg en het van Weel Bethesda Ziekenhuis staat in het tweede kwartaal van 2020
een gezamenlijke visitatie en accreditatie op basis van NIAZ-Qmentum gepland.

4

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-curamare-locatie-de-vliedberg-ouddorp17479/waardering/de-verpleegsters-zijn-heel-2906d34a37bc3c499cc4badec4a22173
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3.2 Gemotiveerde, deskundige en voldoende medewerkers

Gemotiveerde, deskundige en voldoende zorgverleners zijn een essentiële voorwaarde om genoeg
tijd, aandacht en goede zorg aan bewoners te kunnen bieden. Daarom werken we aan een sterkere
regionale arbeidsmarkt, verlagen we de administratieve lasten en bieden we rust en duidelijkheid
over de bekostiging.

CuraMare hecht veel waarde aan (het hebben van) voldoende én bekwame medewerkers. Dat
betekent dat er een scholingsjaarplan is voor de thuis- en ouderenzorg waarin jaarlijks een
overzicht is weergegeven met daarin belangrijke thema’s en verplichte terugkerende
scholingsactiviteiten. Denk hierbij o.a. aan het scholen en toetsen van verpleegtechnisch
handelen, medicatie(veiligheid), PDL , gespreksvaardigheden en het trainen van medewerkers
in het gebruik van het zorgdossier.
Medewerkers hanteren daarbij de tool ‘leerportaal’. Een digitaal registratiesysteem waarin
scholingsactiviteiten geregistreerd worden, e-learning wordt geboden en management
overzicht heeft in de bevoegd en bekwaamheden van de medewerkers. Het bijhouden van de
bevoegd- en bekwaamheden is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de
medewerkers zelf. Daarnaast is het een bespreekpunt tijdens de jaargesprekken waardoor de
borging van deze werkwijze is vastgelegd. In de dagelijkse praktijk maken medewerkers
gebruik van de Vilans protocollen.

CuraMare verbeteracties
-

Het plan ‘invulling kwaliteitsbudget’ die als bijlage is toegevoegd is geheel gewijd aan
voldoende medewerkers.

-

Begin

2019

wordt

vanuit

de

extra

gelden

van

het

kwaliteitsbudget

een

projectleider/coördinator vrijwilligers aangesteld om het vrijwilligerswerk binnen CuraMare
te borgen en te versterken. Zie voor meer informatie de bijlage ‘plan invulling
kwaliteitsbudget’.
-

Het herziene scholingsbeleid wordt in 2019 geïmplementeerd.

3.2.1 Regionale arbeidsmarktaanpak
CuraMare participeert in de regionale aanpak vanuit CZ Zorgkantoor en participeert in de
Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten (Raat en Daad) via de Rotterdamse Zorg. Hieraan
nemen het onderwijs, zorginstellingen de gemeente Rotterdam deel.
In

2019

zijn

concrete

prestatieafspraken

gemaakt

tussen

verpleeghuizen,

opleidingsorganisaties en zorgkantoren over de arbeidsmarkt.
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-

CuraMare heeft in 2018 een start gemaakt met het actief en op ludieke wijze werven van
nieuwe medewerkers in de zorg (denk aan het publiceren van vacatures op bussen, in
abri’s en door intensiever gebruik van social media). Dit loopt door in 2019.

-

In de ‘Sterk in je werk’ week organiseert CuraMare op de diverse locaties verschillende
workshops. Vanuit de Rotterdamse Zorg, een samenwerkingsverband van alle werkgevers
in de regio, wordt gewerkt aan een regio vol zorgpersoneel dat zich goed voelt. Dit loopt
door in 2019.

-

Door een samenwerking met het Albeda College sluit het onderwijs beter aan bij de werkwijze van CuraMare. Afgelopen september zijn 18 leerlingen gestart met een 3-jarige
werken-leren opleiding tot Verzorgende IG/MZ (Maatschappelijke Zorg). De theorie volgen
ze op het Albeda College in Middelharnis en voor de praktijk zijn ze werkzaam bij de vier
woonzorglocaties van CuraMare. Het is voor het eerst dat het Albeda College deze
opleiding start op Goeree-Overflakkee. Het unieke van dit traject is ook dat er trainers van
CuraMare betrokken worden bij de praktijklessen. Samen met het Albeda College hoopt
CuraMare dat andere zorginstellingen uit de regio hierbij aansluiten.
CuraMare verbeteracties

-

Schooljaar 2019 start een nieuwe groep leerlingen vanuit het samenwerkingsverband met
het Albeda College.

-

De scholingsjaarplannen voortzetten; meer verzorgenden opleiden en een baangarantie
bieden.

-

Intern (door)scholen van medewerkers.

-

Uitkomsten MTO 2018 vertalen naar concrete stappen in 2019.

3.2.2

Administratieve lasten omlaag

Binnen CuraMare is in 2018 al nagedacht over welke administratieve lasten er omlaag kunnen
om de tijd die medewerkers spenderen aan administratieve werkzaamheden te reduceren en
daarmee het werkplezier te vergroten
Dit heeft zich voornamelijk gericht rondom het ECD van de bewoner. Hierin zijn al enkele
‘administratieve stappen’ teruggebracht – zoals het terugbrengen van de hoeveelheid cliënt
kenmerken - en is er een beter inzicht verschaft in het gebruik van het ECD waardoor er een
administratieve lastenverlaging in gang is gezet.
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CuraMare verbeteracties
-

Schrappen van handtekening onder het zorgplan en na elke wijziging (is sinds 1-10-18 van
kracht maar nog niet doorgevoerd binnen CuraMare)

-

De zorgkaart verwijderen

-

Invoeren merkbaarheidsscan

-

Registreren van geschrapte regels

-

Starten met het project ‘administratieve lastenverlichting’. Het project maakt onderdeel uit
van het Plan van Aanpak ‘Programma Thuis in het Verpleeghuis’:

3.2.3 Voorspelbaarheid over bekostiging
Sinds 2016 zijn er extra Waardigheid & Trots middelen beschikbaar voor een zinvolle
daginvulling en deskundigheidsbevordering. Deze blijven tot 2021 beschikbaar. Net als
voorafgaande jaren is het plan voor 2019 goedgekeurd door de Ondernemingsraad (OR) en
de Centrale Clientenraad (CCR). Het plan is ten opzichte van 2018 niet veel gewijzigd.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor de komende jaren extra
middelen voor de verpleeghuiszorg beschikbaar gesteld. Het ‘kwaliteitsbudget’ is bedoeld om
te kunnen voldoen aan de personeelsnormen in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In het
door VWS opgestelde ‘Programmaplan Thuis in het Verpleeghuis’ is beschreven hoe de
middelen moeten worden besteed. Dit betekent voor 2019 dat minimaal 85% van deze
middelen bestemd is voor de inzet van extra zorgpersoneel. Maximaal 15% van deze middelen
kan breder ingezet worden gericht op verbetering van de kwaliteit in lijn met het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg.
Voor de inzet van de extra gelden heeft CuraMare een apart plan ‘invulling kwaliteitsbudget’
opgesteld die als bijlage is toegevoegd.

CuraMare verbeteracties
-

Uitvoeren plan extra gelden Waardigheid & Trots 2019.

-

Uitvoeren plan invulling kwaliteitsbudget (zie bijlage)
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3.3 Leren, verbeteren en innoveren
Permanent leren, verbeteren en innoveren zijn de hoekstenen onder het geleidelijk steeds beter worden van de
verpleeghuiszorg. Daarom zetten we ‘Waardigheid en Trots op Locatie’ in. Ook zorgen we voor meer
professionaliteit van zorgverleners en zetten we in op nieuwe manieren voor goede zorg.

3.3.1 ‘Van Waardigheid en Trots’ naar Waardigheid en Trots op Locatie’
Binnen CuraMare hebben in de periode 2015-2017 twee locaties deelgenomen aan het
landelijk Vernieuwingsprogramma ‘Waardigheid en Trots’. Dit betreft de locaties Ebbe en
Vloed met ‘Samen Zorgen’ en de Vliedberg met ‘Zorgen zonder Dwang’. Bij beide projecten is
er een bewustzijn ontstaan die tot een andere manier van werken heeft geleid en
onomkeerbaar is. Daarom worden beide projecten (in ieder geval deels) in 2019 CuraMare
breed uitgerold.
Vanuit het project Samen Zorgen gaat het om twee initiatieven – die een positief effect hebben
op de samenwerking tussen medewerkers en mantelzorgers. Ten eerste de ‘warme
overdracht’, waarbij het kennismakingsgesprek (voorheen de intake) voorafgaand aan de
verhuisdag plaatsvindt. De medewerker die het kennismakingsgesprek voert, is ook op de
verhuisdag aanwezig. Die dag heeft de medewerker alle aandacht voor de bewoner en kan de
familie/naasten rustig de inboedel verhuizen. De familie ervaart het als een ‘warm bad’, maar
ook voor de medewerker is zo’n dag veel minder hectisch.
Ten tweede worden de frequente mantelzorgbijeenkomsten op iedere locatie georganiseerd.
Hiervoor wordt binnen elk team een medewerker tot gespreksleider getraind. Mantelzorgers
ervaren deze bijeenkomsten waar (belangrijke) thema’s met elkaar worden besproken, maar
ook om elkaar beter te leren kennen als zeer positief. De betrokkenheid neemt hierdoor toe.

Vooruitlopend op de wet zorg en dwang die per januari 2020 van kracht is, is het project zorg
zonder dwang opgestart. Het beoogde resultaat was voor alle bewoners zo optimaal mogelijk
leven in vrijheid. De bewegingsruimte en bewegingsvrijheid van bewoners is toegenomen en
vrijheidsbeperkende maatregelen worden veel bewuster toegepast en zijn afgenomen.
Medewerkers vragen zich in hun handelen voortdurend af waarom doe ik wat ik doe en
wil deze bewoner dit ook op deze manier? Het gevolg is dat ze beter aansluiten bij de
wensen van bewoners. Dit bevordert hun zelfrespect, zelfredzaamheid en kwaliteit van
leven.

De locatie specifieke wijze om te zorgen voor een betere verpleeghuiszorg kunt u lezen in de
verbeterparagrafen.

CuraMare verbeteracties
-

Uitrol ‘Samen zorgen’ en ‘Zorgen zonder Dwang’
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3.3.2

Professionalisering

Professioneel leiderschap
CuraMare ervaart door de jaren heen dat er sprake is van een toename van complexiteit van de
zorgvragen. Om voldoende aan te kunnen sluiten bij deze zorgvragen om bewoners van ‘goede
zorg’ te voorzien moeten zorgverleners beschikken over de juiste kennis.
Professioneel leiderschap door alle beroepen in het verpleeghuis draagt bij aan de kwaliteit van
zorg binnen de organisatie. Binnen CuraMare krijgt deze manier van leiderschap vorm middels de
VAR - verpleegkundige adviesraad, waar enkele verpleegkundigen uit de thuis- en ouderenzorg in
participeren. Daarnaast heeft het bestuur regelmatig contact met de groep specialisten
ouderengeneeskunde.

In 2018 is CuraMare gestart met een professionaliseringstraject rond het projectmatig werken. Het
uitgangspunt is ‘leren-door-doen’. Het programma Thuis in het Verpleeghuis maakt onderdeel uit
van dit traject
Lerend netwerk
CuraMare vormt met Careyn en de Catharina Stichting een lerend netwerk. De samenwerking ligt
vooral op het gebied van kennis delen (netwerkleren) en het delen van faciliteiten en
opleidingsplekken. De organisaties creëren de randvoorwaarden en faciliteren het leren maar, en
dat is een belangrijk kenmerk van netwerkleren, het eigenaarschap voor leren ligt bij de
deelnemers.
Voor het komende jaar gaan elk kwartaal enkele medewerkers een dagdeel meelopen bij een
andere organisatie (“gluren bij de buren”). Zij krijgen een opdracht mee met als doel uitwisseling
van best practices.
De afspraak is tevens om elkaar uit te nodigen voor intern georganiseerde activiteiten zoals een
congres, leercarrousel of workshop.
Vooralsnog wordt er kleinschalig ingezet met de focus op de uitwisseling van medewerkers.

Vanuit het GRZ samenwerkingsverband (Allévo, Revant, ZorgSaam, WVO zorg en CuraMare) is
een eerste start gemaakt om medewerkers actief met andere netwerkpartners in gesprek te laten
gaan

over

“de

dagelijkse

werkzaamheden”.

Vier

maal

per

jaar

worden

er

bijeenkomsten/studiemiddagen georganiseerd waarbij de nadruk ligt op onderlinge reflectie en het
uitwisselen van kennis. Ook worden onderling prestaties en uitkomsten van behandelingen
vergeleken.
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CuraMare verbeteracties
-

Het lerend netwerk met Careyn en de Catharine Stichting door ontwikkelen. Dit lerend netwerk
maakt als project onderdeel uit van het Programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’. Uitvoeren
Programma Thuis in het Verpleeghuis.

-

Profilering VAR - gericht op onderwerpen gelieerd aan de thuis- en ouderenzorg.

-

Een kwart van de medewerkers start met intervisie.

Voor wat betreft het behalen van de doelstellingen en beoogde resultaten van het programma Thuis
is in het Verpleeghuis ligt er een plan van aanpak met onderliggende projecten. Met als opdracht
“Zorg ervoor dat CuraMare eind 2021 voldoet aan de voorwaarden van het programma Thuis in
het Verpleeghuis, zodat er niet alleen nu maar ook in de toekomst voldoende tijd, aandacht en
goede zorg is voor alle bewoners en hun naasten.” Hoe deze doelstellingen worden gemonitord
wordt meegenomen in het plan.

3.3.3

Ruim baan voor innovatie

Nieuwbouw & Domotica
CuraMare heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in nieuwbouwlocaties. Deze locaties zijn gebouwd
en ingericht met het oog op toekomst en de veranderende bewonerspopulatie (complexiteit van
zorgvraag); kleinschalig met oog voor (omgevings)karakteristieken aansluitend op wat nodig is in
het kader van veiligheid. Hierbij is actief gebruik gemaakt van de mogelijkheden om domotica
zoveel als mogelijk te integreren.
In de nieuwbouw is zowel bouw als inrichting gevormd door steeds vanuit de potentiele doelgroep
te kijken en te beredeneren wat wenselijk en nodig is. Denk hierbij aan de mogelijkheden om deels
(vrij) rond te bewegen, privacy maar ook geborgenheid en gelegenheid tot samenzijn.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt worden van de inzet van camera’s (o.a. verlengde arm van
de medewerker in de nacht), alarmeringen (op bewonersniveau in te regelen) en bijvoorbeeld
tilliftsystemen

die

aan

het

plafond

zijn

bevestigd. Ergonomie ten behoeve van de

medewerkers speelt hierbij een belangrijke rol.

Laten we het adoptieprogramma voor interactieve (robot) dieren niet vergeten. Het
adoptieprogramma heeft als doel om zoveel mogelijk bewoners die daar behoefte aan hebben blij
te maken met een interactief dier.

CuraMare verbeteracties
-

Nieuwbouw Geldershof (realisatie 2020).

-

Toepassen zorgrobot LEA (pilot).
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-

Het project ‘Ruim baan voor innovatie’ maakt onderdeel uit van het Programma ‘Thuis in het
Verpleeghuis’.

-

Oriënteren op technologische mogelijkheden waarna uitbreiding van aanbod en gebruik. Ter
inspiratie wordt een E-health week georganiseerd binnen CuraMare. Workshops worden
georganiseerd

om

bewoners, familie/mantelzorgers,

cliënten, patiënten,

medewerkers en vrijwilligers in aanraking te laten komen met E-health. Van hieruit worden
concrete plannen gemaakt om nuttige en innovatieve technologie daadwerkelijk in te gaan
zetten.

4. Verbeterparagraaf
Binnen CuraMare werkt elke locatie met jaarplannen. Deze jaarplannen worden voor aanvang van
het nieuwe jaar per locatie uitgewerkt. Op centraal niveau worden de gezamenlijke thema’s
vastgelegd en wordt binnen de locatiejaarplannen aangegeven of en op welke manier deze thema’s
aandacht hebben danwel verbetering behoeven. Deze jaarplannen komen gezamenlijk met input
van de cliëntenraden en medewerkers tot stand. Vier maal per jaar werkt de locatieverantwoordelijke
een evaluatie uit op het vorige kwartaal. De jaarplannen zijn daarmee een actief document dat aan
wijzigingen onderhevig is. Binnen de locaties, zoals reeds beschreven in 3.1.2 ‘kwaliteit in beeld
per locatie’, wordt gewerkt met verbeter- en borgingsplannen die direct verbinding hebben met de
jaarplannen.
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