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Inleiding
In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht geworden. Een duidelijk
kader dat voor CuraMare Thuis- en Ouderenzorg handvatten biedt om de door de organisatie
geleverde zorg concreet te beschrijven.

CuraMare Thuis- en Ouderzorg heeft zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld op het
gebied van kwaliteit. We hebben reeds 2 maal een PREZO keurmerk voor alle vestigingen,
inclusief de thuiszorg, mogen ontvangen. Daarnaast hebben inspectiebezoeken inzicht en
verfijning van de focus op kwaliteit gegeven.

Het kwaliteitsbesef is langzaam aan bij een ieder tot stand gekomen, door duidelijk
verwachtingen uit te spreken, naar zowel cliënten, medewerkers en belangrijke stakeholders.
Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk belegd binnen de organisatie en er wordt
gezorgd voor voldoende bevoegd en bekwame medewerkers. Daarnaast hebben we een
continue cyclus ontwikkeld waarin we structureel de ervaringen van cliënten meten, kritisch
naar onszelf en de organisatie onderdelen kijken. We zijn steeds weer aan het reflecteren
(leren) en verbeteren. Zaken die goed gaan worden geborgd.

Het kwaliteitskader heeft er toe geleid dat we datgene wat we doen op het gebied van kwaliteit
en veiligheid hebben beschreven in een kwaliteitsplan. Het heeft ons uitgedaagd om samen
met alle belanghebbenden onze ambities te verwoorden en te beschrijven hoe wij dagelijks
handen en voeten geven aan kwaliteit en wat daarbij onze beweegredenen zijn.

Het kwaliteitsplan is opgebouwd uit vier hoofdstukken, waarbij we gebruik hebben gemaakt
van de handreiking vanuit het kwaliteitskader. Bij het hanteren van data zijn we uitgegaan van
de peildatum 01-07-2017 - indien dit afwijkt wordt hiervan een melding gedaan.

CuraMare thuis- en ouderenzorg visualiseert haar kwaliteitsplan via het kwaliteitsvenster. Dit
is een frequent geactualiseerd overzicht van actuele data en instrumenten ter ondersteuning
van het kwaliteitsbeleid. Hierover wordt in 2018 verder nagedacht met onder andere de
cliëntenraden. Transparantie is het uitgangspunt.
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1. Profiel zorgorganisatie
1.1 Omschrijving zorgvisie en kernwaarden
CuraMare is een zorgconcern 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.
Het concern omvat naast Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis de locaties Nieuw Rijsenburgh,
Ebbe en Vloed, Geldershof en De Vliedberg. De keten wordt gecompleteerd met CuraMare
Thuiszorg en CuraMare Behandeling. Voor de integrale verloskundige zorg participeert Het
Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in de Coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee.

Zorgvisie: ketenzorg
De toenemende vergrijzing en de trend van het steeds langer blijven wonen in de vertrouwde
omgeving vormen een toenemende uitdaging voor het leveren van zorg op maat voor zieke
ouderen zowel in het ziekenhuis als in de thuis- en ouderenzorg.

De potentie van CuraMare als ketenzorg organisatie in combinatie met de sterke verbinding
met huisartsen en andere zorgverleners is groot. De thuiszorg, ouderenzorg en ziekenhuiszorg
samen met de mogelijkheden voor revalidatie zijn zodanig afgestemd dat cliënten en patiënten
zo lang mogelijk in of vanuit hun eigen thuissituatie worden geholpen. Bij ziekte verblijven zij
zo kort mogelijk in het ziekenhuis of een andere tijdelijke voorziening (zoals een eerstelijns
verblijf

bed).

Indien meer intensieve zorg nodig is, kunnen zij zo comfortabel mogelijk

intramuraal wonen.
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 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, 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.
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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:


3 somatische woongroepen met ieder 7 of 8 cliënten (en vanaf 1-5-2018 1 extra
woongroep)



30 psychogeriatrische woongroepen met ieder 7 of 8 cliënten



275 appartementen (waarvan 20 huurappartementen)



55 eerstelijnsverblijf/geriatrische revalidatiezorg plaatsen

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

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 en Brielle. Daarnaast participeren vanuit Curamare twee onafhankelijke
wijkverpleegkundigen en 3 casemanagers dementie in de sociale wijkteams binnen de
gemeente Goeree-Overflakkee.

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.
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1.3 Type zorgverlening, ZZP-verdeling, omzet per doelgroep
Zorgaanbod Ebbe en Vloed – Oude-Tonge
Soort aandoening
of beperking:

Specifieke
aandoening
of beperking:

Leeftijdsgroepen:

Zorgthuis
(modulair
pakket thuis):

Zorgthuis (volledig
pakket thuis):

Dagbesteding of
dagbegeleiding:

Wonen in een
instelling:

Zorgprofielen (volgens
indicatiebesluit):

Somatische
aandoening/beperking

Kwetsbare
ouderen
(meervoudige
problematiek)

23 tot 65

Persoonlijke
verzorging

VPT 04 VV: Volledig
Pakket Thuis met
intensieve
begeleiding en
verzorging

Dagbesteding voor
ouderen met een
lichamelijke
aandoening

Verblijf zonder
behandeling

ZZP 04 VV: Wonen met
intensieve begeleiding en
verzorging

Psychogeriatrische
aandoening/beperking

Mensen met
dementie van
65 jaar en
ouder

65 tot 75

Verpleging

VPT 05 VV: Volledig
Pakket Thuis met
intensieve
dementiezorg

Dagbesteding voor
ouderen met
dementie (geheugen
of oriëntatie
problemen)

Verblijf met
behandeling

ZZP 05 VV: Wonen met
intensieve dementiezorg

75+

Individuele
begeleiding

VPT 06 VV: Volledig
Pakket Thuis met
intensieve verzorging
en verpleging

Logeren met
verblijfszorg thuis

ZZP 06 VV: Wonen met
intensieve verzorging en
verpleging

Kortdurend verblijf
in verband met
medisch
noodzakelijke zorg

ZZP 07 VV: Wonen met zeer
intensieve zorg en de nadruk
op begeleiding

Huishoudelijke
hulp

ZZP 08 VV: Wonen met zeer
intensieve zorg en de nadruk op
verzorging/verpleging
ZZP 9b VV: Herstelgerichte
behandeling met verpleging en
verzorging
ZZP 10 VV: Verblijf met zorg
voor de laatste levensfase

Zorgaanbod Geldershof - Dirksland
Soort aandoening of
beperking:

Specifieke
aandoening of
beperking:

Leeftijdsgroepen: Zorgthuis
(modulair pakket
thuis):

Zorgthuis (volledig
pakket thuis):

Dagbesteding of
dagbegeleiding:

Wonen in een
instelling:

Zorgprofielen (volgens
indicatiebesluit):

Somatische
aandoening/beperking

Kwetsbare
ouderen
(meervoudige
problematiek)

23 tot 65

Persoonlijke
verzorging

VPT 04 VV: Volledig
Pakket Thuis met
intensieve begeleiding
en verzorging

Dagbesteding voor
ouderen met een
lichamelijke
aandoening

Verblijf zonder
behandeling

ZZP 04 VV: Wonen met intensieve
begeleiding en verzorging

Psychogeriatrische
aandoening/beperking

Mensen met
dementie van 65
jaar en ouder

65 tot 75

Verpleging

VPT 05 VV: Volledig
Pakket Thuis met
intensieve
dementiezorg

Dagbesteding voor
ouderen met
dementie
(geheugen of
oriëntatie
problemen)

Verblijf met
behandeling

ZZP 05 VV: Wonen met intensieve
dementiezorg

75+

Individuele
begeleiding

VPT 06 VV: Volledig
Pakket Thuis met
intensieve verzorging
en verpleging

Dagbegeleiding
voor ouderen met
een lichamelijke
aandoening

Logeren met
verblijfszorg thuis

ZZP 06 VV: Wonen met intensieve
verzorging en verpleging

Dagbegeleiding
voor ouderen met
dementie
(geheugen of
oriëntatie
problemen)

Kortdurend verblijf in ZZP 07 VV: Wonen met zeer intensieve
verband met medisch zorg en de nadruk op begeleiding
noodzakelijke zorg

Individuele
behandeling

Huishoudelijke
hulp

ZZP 08 VV: Wonen met zeer intensieve
zorg en de nadruk op
verzorging/verpleging
ZZP 9b VV: Herstelgerichte
behandeling met verpleging en
verzorging
ZZP 10 VV: Verblijf met zorg voor de
laatste levensfase
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Zorgaanbod De Vliedberg - Ouddorp
Soort aandoening
of beperking:

Specifieke
aandoening
of beperking:

Somatische
aandoening/beperking

Kwetsbare
ouderen
(meervoudige
problematiek)

Psychogeriatrische
aandoening/beperking

Mensen
met
dementie
van
65 jaar en ouder

Leeftijdsgroepen:

Zorgthuis
(modulair
pakket thuis):

Zorgthuis (volledig Dagbesteding of
pakket thuis):
dagbegeleiding:

23 tot 65

Persoonlijke
verzorging

VPT 04 VV: Volledig
Pakket Thuis met
intensieve
begeleiding
en
verzorging

Dagbesteding voor Verblijf
zonder ZZP 04 VV: Wonen met
ouderen met een behandeling
intensieve begeleiding en
lichamelijke
verzorging
aandoening

65 tot 75

Verpleging

VPT 05 VV: Volledig
Pakket Thuis met
intensieve
dementiezorg

Dagbesteding voor Verblijf
ouderen
met behandeling
dementie (geheugen
of
oriëntatie
problemen)

met ZZP 05 VV: Wonen
intensieve dementiezorg

met

75+

Individuele
begeleiding

VPT 06 VV: Volledig
Pakket Thuis met
intensieve
verzorging
en
verpleging

Dagbesteding voor Logeren
met ZZP 06 VV: Wonen
mensen met een verblijfszorg thuis
intensieve
verzorging
lichamelijke
verpleging
beperking

met
en

Huishoudelijke
hulp

Wonen in een
instelling:

Zorgprofielen (volgens
indicatiebesluit):

Kortdurend verblijf ZZP 07 VV: Wonen met zeer
in verband met intensieve zorg en de nadruk
medisch
op begeleiding
noodzakelijke zorg
ZZP 08 VV: Wonen met zeer
intensieve zorg en de nadruk
op verzorging/verpleging
ZZP 9b VV: Herstelgerichte
behandeling met verpleging en
verzorging
ZZP 10 VV: Verblijf met zorg
voor de laatste levensfase
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Zorgaanbod Nieuw Rijsenburgh - Sommelsdijk
Soort aandoening
of beperking:

Specifieke
aandoening
of beperking:

Leeftijdsgr Zorgthuis
oepen:
(modulair
pakket thuis):

Zorgthuis (volledig
pakket thuis):

Dagbesteding of
dagbegeleiding:

Somatische
Kwetsbare
aandoening/beperki ouderen
ng
(meervoudige
problematiek)

23 tot 65

Persoonlijke
verzorging

VPT 04 VV: Volledig
Pakket Thuis met
intensieve begeleiding
en verzorging

Dagbesteding voor Verblijf zonder
ouderen met een
behandeling
lichamelijke
aandoening

Psychogeriatrische Mensen met
aandoening/beperki dementie van
ng
65 jaar en
ouder

65 tot 75

Verpleging

VPT 05 VV: Volledig
Dagbesteding voor Verblijf met
Pakket Thuis met
ouderen met
behandeling
intensieve dementiezorg dementie
(geheugen of
oriëntatie
problemen)

ZZP 05 VV: Wonen met
intensieve dementiezorg

75+

Individuele
begeleiding

VPT 06 VV: Volledig
Pakket Thuis met
intensieve verzorging en
verpleging

ZZP 06 VV: Wonen met
intensieve verzorging en
verpleging

Mensen met
dementie van
23 tot 65 jaar
Mensen met
een beroerte
(CVA)

Individuele
behandeling

Huishoudelijke
hulp

Wonen in een
instelling:

Zorgprofielen (volgens
indicatiebesluit):

ZZP 04 VV: Wonen met
intensieve begeleiding en
verzorging

Dagbegeleiding
voor ouderen met
een lichamelijke
aandoening

Logeren met
verblijfszorg thuis

Dagbegeleiding
voor ouderen met
dementie
(geheugen of
oriëntatie
problemen)

Kortdurend verblijf in ZZP 07 VV: Wonen met zeer
verband met
intensieve zorg en de nadruk
medisch
op begeleiding
noodzakelijke zorg

Crisisplaatsen

ZZP 08 VV: Wonen met zeer
intensieve zorg en de nadruk
op verzorging/verpleging
ZZP 9b VV: Herstelgerichte
behandeling met verpleging en
verzorging
ZZP 10 VV: Verblijf met zorg
voor de laatste levensfase
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Cliënten met ZZP op 01-07-2017
4GGZ-C (excl.BH incl.DB)

1

Verblijfscomponent niet-geïndiceerde partner

25

VPT 4VV excl. BH incl.DB

2

VPT 5VV excl. BH incl.DB

1

VPT 6VV excl. BH incl.DB

3

ZZP 1VV excl. BH incl. DB

1

ZZP 2VV excl. BH incl. DB

1

ZZP 3VV excl. BH incl. DB

18

ZZP 4VV excl. BH incl. DB

78

ZZP 4VV incl. BH incl. DB

10

ZZP 5VV excl. BH incl. DB

9

ZZP 5VV incl. BH incl. DB

165

ZZP 6VV excl. BH incl. DB

50

ZZP 6VV incl. BH incl. DB

105

ZZP 7VV excl. BH incl. DB

1

ZZP 7VV incl. BH incl. DB

31

ZZP 8VV excl. BH incl. DB

2

ZZP 8VV incl. BH incl. DB

4

ZZP 9bVV incl. BH incl. DB

3

Eindtotaal

510
12

Omzet per doelgroep (* € 1.000)

Zorgzwaartepakket

Somatiek

Psychogeriatrie

ZZp 4

4.118

ZZp 5

12.240

ZZp 6

10.118

ZZp 7

2.663

ZZp 8

493

Totaal

10.611

19.021

Ratio personele kosten/omzet

Juli 2017

0,71

Begroting 2018

0,72
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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 appartementen. 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.

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 bottum-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 eerst verantwoordelijke en aanspreekbare leidinggevende voor de locatie
of de dienst. Onder de managers zijn teammanagers aangesteld.

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

Leerlingen en
stagiaires

20

9

38

20

Eerst
verantwoordelijk
verzorgende

7

5

26

9

Helpende

29

18

67

16

Huishoudelijk
medewerker

10

11

17

4

Verpleegkundige

8

5

23

9

Verzorgende

55

43

187

84

Welzijn

4

3

5

4

Zorghulpen en
17
zorgondersteuners

7

29

12

Totaal

150

101

392

158

Vrijwilligers

100

70

250

260

Totaal

250

171

642

418

Binnen CuraMare is het ‘vier-ogen’- project van start gegaan. In overleg met cliëntenraden en
mantelzorgers wordt overlegd op welke momenten van de dag er in ieder geval vier-ogen en
dus 2 personen op psychogeriatrische woongroepen aanwezig dienen te zijn. In de begroting
2018 wordt reeds een hogere personele inzet gepleegd en gedurende 2018 zal nadere
besluitvorming hieromtrent plaatsvinden. Uiteraard alles binnen de beschikbare financiële
kaders en de mogelijkheden van vrijwilligers en mantelzorgers.

3. En zo doen wij het!
3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
De zorgvrager kennen is de crux van persoonsgerichte zorg; Wat zijn de wensen, verlangens,
interesses en behoeften van iemand? Daarnaast is persoonsgerichte zorg niet alleen de
verantwoordelijkheid van de professional maar iets dat we samen doen. Omdat de cliënt 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. Zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en
voorkeuren. De zorgverlener benadert de persoon niet als cliënt, maar als mens.
Persoonsgerichte zorg is zorg op maat.

Met behulp van ons elektronisch cliëntendossier (ECD) bundelen wij deze behoeften, wensen
en voorkeuren (uniciteit). Samen met de cliënt en diens belanghebbenden worden in het
zorgleefplan afspraken (zorgdoelen) vastgelegd over de zorg en ondersteuning. Het
persoonsbeeld geeft weer wie de cliënt is, wat zijn de wensen, verlangens, interesses en
behoeften (autonomie). Het levensverhaal van de cliënt heeft hierin een duidelijke plaats. De
combinatie van het persoonsbeeld en het zorgleefplan maakt dat wij de cliënt 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.

Alhoewel de persoonsgerichte zorg steeds meer onderdeel uitmaakt van ons dagelijks
handelen, zijn de documenten die daaraan ten grondslag liggen nogal versnipperd. Daar moet
het – momenteel nog concept - beleid Kwaliteit van leven verandering in brengen. Dit wordt in
2018 de richtlijn om persoonsgerichte zorg en ondersteuning vorm te geven.
Hierin wordt tevens aandacht besteed aan palliatieve en terminale zorg. 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
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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.

3.2 Wonen en welzijn

Zingeving
Voor levensbeschouwelijke vragen is geestelijke verzorging beschikbaar voor cliënten, hun
naaste(n) en medewerkers. Een geestelijk verzorger is professioneel hulpverlener op het
gebied van zingeving, spiritualiteit en stervensbegeleiding. Door de neutrale identiteit van
Ebbe en Vloed en Geldershof was in deze locaties voorheen hier minder aandacht voor.
Geestelijk verzorging werd geassocieerd met een christelijke identiteit.
In 2017 is op beide locaties een start gemaakt voor meer bewustwording op dit vlak. Een
geestelijk verzorger is daar aan het team toegevoegd. Dit zal in 2018 geconsolideerd worden.

Een platform Ethiek is in wording. Een van de eerste doelen voor 2018 is het faciliteren van
een moreel beraad om ethische kwesties oftewel ‘ingewikkelde kwesties in de zorg’
bespreekbaar te maken voor alle partijen. Een Moreel Beraad is een groepsgesprek volgens
een vaste methode over een morele vraag naar aanleiding van een ervaring of praktijksituatie,
onder leiding van een daartoe opgeleide gespreksleider. Vaak lost een moreel beraad het
tragische van een situatie niet op. Wel helpt het om samen in beeld te krijgen wat zo goed
mogelijke zorg is in deze concrete situatie en om te reflecteren op eigen kennis, kunde en
handelen.
Zinvolle dagbesteding
Om het welzijn en welbevinden van cliënten te verhogen heeft CuraMare sinds 1 april 2017
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 4 welzijnscoaches (een per locatie) en 12 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
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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.
Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding
Zoals reeds eerder is beschrijven 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. Onlangs is het
vernieuwingsproject vanuit Waardigheid en Trots ‘Samen zorgen’ binnen Ebbe en Vloed
officieel afgerond. De afgelopen twee jaar is hier geëxperimenteerd met nieuwe manieren van
organiseren en (samen) werken met mantelzorgers om het samen zorgen te versterken. De
intentie is om nieuwe initiatieven die werken – zoals onder andere de warme overdracht bij
verhuizing, meerder opeenvolgende mantelzorgbijeenkomsten en een WhatsApp functie –
CuraMare breed in te bedden.

Door de samenwerking met de mantelzorg te integreren in de reguliere zorg kan meer
maatwerk geleverd worden voor cliënt 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 cliënten: 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

Diverse groepen vrijwilligers hebben zo hun eigen wensen en verwachtingen van de
werkzaamheden die ze gaan uitvoeren. CuraMare wil de werkzaamheden beter laten
aansluiten op de wensen, behoeften en talenten van vrijwilligers zelf - met als uitgangspunt
dat de cliënt centraal staat – zodat de vrijwilliger hun werkzaamheden op een goede en
plezierig manier kunnen uitvoeren.
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Ze worden hier steeds beter in ondersteund door 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.

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.
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.

3.3 Veiligheid

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.

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
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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 leef plezier geeft. Eventuele risico’s worden in
samenspraak met cliënt en diens belanghebbende in kaart gebracht en afgewogen. Afspraken
hierover worden in het zorgleefplan vastgelegd.
Als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem (§ 3.4.1) worden de thema’s rondom
(cliënt)veiligheid structureel getoetst. Uitkomsten worden verwerkt in de locatie specifieke
verbeter- en borgingsplannen.

3.4 Leren en werken aan kwaliteit

3.4.1 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;
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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
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 aandachtsvelder op verschillende terreinen en 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 (bottum-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 team overleggen
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 Clientenraad 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).
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De afdeling beleid en kwaliteit is verantwoordelijk voor het adequaat verlopen van de
processen binnen het kwaliteitsmanagementsysteem en voert daartoe de volgende taken uit::


gevraagd en ongevraagd adviseren van Raad van Bestuur en (locatie)management
m.b.t. het kwaliteitsbeleid;



(doen) uitvoeren van onderzoek naar cliëntervaringen en hierover een analyse
opstellen;



opstellen en coördineren van de jaarlijkse kwaliteitsplanning waarvan het ‘uitvoeren
van interne audits’ onderdeel uitmaakt;



bijhouden van kwaliteitsregistraties en het verzorgen van rapportages t.b.v. Raad van
Bestuur



het volgen van en ondersteunen in de uitvoering en implementatie van verbeter- en
borgingsplannen;



verantwoordelijk voor tijdige en adequate signalering van afwijkingen in het
kwaliteitsmanagementsysteem en haar resultaten en de rapportage hiervan delen met
de Raad van Bestuur;



beheer van de PREZO bieb.

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
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. Tevens is de Raad van Bestuur
verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden waaronder dit beleid tot stand kan
komen. De Raad van Bestuur stelt de organisatie-, communicatie- en besluitvormingsstructuur
vast, wijst verantwoordelijkheden en bevoegdheden toe en stelt middelen beschikbaar. De
Raad van Bestuur zorgt dat middelen beschikbaar zijn voor het invoeren, onderhouden en
verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem en het verhogen van de cliënttevredenheid.

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.
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3.4.2 Lerend netwerk
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. De middagen geven gelegenheid om gezamenlijk (multidisciplinair)
maar ook binnen de eigen vakgroep (waar de zorgmedewerkers ook onderdeel van uitmaken)
nader kennis te maken en verdieping aan te brengen rondom specifieke thema’s.

3.5 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 toezicht 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.

De Raad van Bestuur bezoekt regelmatig de verschillende locaties van CuraMare en hanteert
hierbij een eenzelfde werkwijze als de Raad van Toezicht. 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.

3.6 Kwaliteit medewerkers
CuraMare hecht veel waarden 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), de leerlijn dementie, gespreksvaardigheden en het trainen
van medewerkers in het gebruik van het zorgdossier.
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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.

Intervisie en meelopen bij andere organisaties is in ontwikkeling en staat voor 2018
opgenomen in de jaarplannen.
3.7 Gebruik van hulpbronnen
Nieuwbouw & Domotica
CuraMare heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in nieuwbouwlocaties. Deze locaties zijn
gebouwd en ingericht met het oog op toekomst en de veranderende cliëntenpopulatie
(complexiteit van zorgvraag); kleinschalig met oog voor (omgevings)karakteristieken
aansluitend op wat nodig is in het kader van veiligheid. Hierbij is actief gebruik gemaakt van
de mogelijkheden om domotica zoveel als mogelijk te integreren.
In de nieuwbouw is zowel bouw als inrichting gevormd door steeds vanuit de potentiele
doelgroep te kijken en te beredeneren wat wenselijk en nodig is. Denk hierbij aan de
mogelijkheden om deels (vrij) rond te bewegen, privacy maar ook geborgenheid en
gelegenheid tot samenzijn.
Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van de inzet van camera’s, alarmeringen (op
cliëntniveau in te regelen) en bijvoorbeeld tilliftsystemen die aan het plafond zijn bevestigd.
Ergonomie ten behoeve van de medewerkers speelt hierbij een belangrijke rol.

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 de cliënten tegemoet komen. De
restaurants kunnen gezien worden als een centrale ontmoetingsplek waarbij cliënten,
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mantelzorgers, familie en andere belanghebbenden elkaar op een ongedwongen manier
kunnen treffen.

De winkels bevatten een op de cliënten afgestemde voorraad aan levensmiddelen en artikelen.
De winkels zijn op gezette tijden geopend en worden veelal bediend door vrijwilligers.
Zowel de pedicure als de kapper zijn laagdrempelig benaderbaar en geven cliënten de
mogelijkheid om zo lang als mogelijk gebruik te blijven maken van deze faciliteiten.
Het gezicht van de locaties wordt mede gevormd door de aanwezigheid van een receptie. Bij
de receptie kunnen cliënten en diens belanghebbenden terecht met algemene vragen. De
receptie is tijdens kantooruren bemand.

CuraMare hecht veel waarden aan de cliënten, daar waar mogelijk te stimuleren om zoveel
als kan in beweging te zijn/blijven. Op de locaties, Ebbe en Vloed en Nieuw Rijsenburgh, is
een beweegtuin aangelegd. Deze tuin kan door cliënten -op eigen gelegenheid- gebruikt
worden 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.
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, cliëntenadministatie, 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.

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:


Transmurale zorgbrug



Ketenzorg met van Weel Bethesda ziekenhuis
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Casemanagers dementie



Benu apothekers



Huisartsen



GRZ Zeeuwse Partners



Netwerk Palliatieve Zorg

3.8 Gebruik van informatie
CuraMare hanteert verschillende bronnen om de cliënt ervaringen te inventariseren en te
borgen.
Cliëntenraden
Deze vorm van achterbanraadpleging vertalen en omzetten in kwaliteitsverbeteringen. De CR
leden kunnen hierbij gebruik maken van het instrument de verbetermeter.
ZorgKaartNederland
Sinds 2015 bezoeken Interviewteams van de Patientenfederatie elk half jaar alle locaties om
waarderingen van bewoners op te halen. Tevens voeren zij belrondes uit om eerste
contactpersonen te benaderen. Voor 2018 staat CuraMare eind mei gepland.
Evaluatieformulier nazorg
Het ingevulde formulier biedt informatie over hoe bewoners en familie de zorg hebben ervaren.
De NPS (Net Promotor Score) is hieraan toegevoegd. Tevens 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.

Spiegelgesprekken met mantelzorgers
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Door middel van groepsgesprekken onder leiding van een gespreksleider worden relevante
thema’s besproken met mantelzorgers, waarbij in de buitenring medewerkers aansluiten als
toehoorders.
Familieavonden
Op de groepswoningen worden avonden georganiseerd waarbij familieleden en andere voor
de cliënt belanghebbenden uitgenodigd worden om met de aanwezige medewerkers in
gesprek te raken over thema’s die door zowel de familieleden en andere voor de cliënt
belanghebbenden als de medewerkers zijn aangedragen. Eventuele externen kunnen hierbij
betrokken worden.

Alle uitkomsten worden meegenomen in de uitwerking van de verbeter- en borgingsplannen.

4. Verbeterparagraaf en beschrijving van samen leren en verbeteren
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 actieve document dat aan wijzigingen onderhevig is. Binnen de locaties, zoals
reeds beschreven in de kwaliteitsparagraaf 3.4.1, wordt gewerkt met verbeter- en
borgingsplannen die direct verbinding hebben met de jaarplannen.
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4.1 Locatie specifieke jaarplannen

Nieuw Rijsenburgh Jaarplan 2018 e.v.
Organisatie eenheid:
Terugblik 2017

Jaarplan 2018

Mijlpalen/Successen:
1. Samenwerking tussen de verschillende locaties en thuiszorg op het gebied van medicatieveiligheid met sterk verbeterd resultaat voor alle locaties.
2. Samen voegen van de afdeling kwaliteit en veiligheid van ZVGO en van Weel Bethesda, wat leidt tot meer samenwerking in de keten.
3. Opzetten en uitrollen van dienst Welzijn en Dagbegeleiding, ZVGO breed leid tot eenduidigheid voor alle cliënten binnen de ZVGO.
4. Tevredenheid cliënten gestegen van een 7.3 naar gemiddeld 7.9
Uitdagingen:
1. Financieel gezond houden/ maken
Formatie op peil brengen en houden voor de toekomst / bekwaam personeel (zie normen kwaliteitskader)
Niet geïndiceerde Wlz cliënten in de juiste woonvoorziening
Budgetplafond extramurale zorg bewaken
2. Verzuimpercentage verlagen
3. IGZ speerpunten opzetten
4. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en onderzoek Consumer Quality Index (CQi) uitvoeren
5. Persoonsgerichte zorg: alle medewerkers (intra en extramuraal) worden op PDL (Passiviteiten van het dagelijks leven;
begeleidingsmethodiek voor ouderen met dementie bij wie de zelfzorg niet meer is te activeren) geschoold en dit dient gemonitord te
worden
6. Basisveiligheid:
medicatie blijven borgen en implementeren nieuwe medicatie-app
wet zorg en dwang implementeren
beleid informele zorg aanpassen aan normen kwaliteitskader: Norm vaststellen voor aanwezigheid, aandacht en toezicht op
woongroepen
7. Palliatieve zorg: kennis op peil houden door scholing e.d. en introduceren waakmand op alle locaties
8. Kwaliteitsplan digitaliseren
9. Domotica verder toepassen
10. Voeding en alle gerelateerde zaken daarom heen optimaliseren
11. Uitwisseling van kennis tussen verschillende organisatieonderdelen en tussen verschillende organisaties dient vastgelegd te worden en uitgevoerd
te worden.
Uitdagingen locatie Nieuw Rijsenburgh:
1. Woongroepen bouwdeel E inhuizen
2. Leerafdeling (een afdeling die grotendeels gerund wordt door leerlingen) organiseren

Voorbereiding:
Welke documenten en
instrumenten worden gebruikt bij
de evaluatie en uitvoering van dit
jaarplan en zijn de
documenten/instrumenten nog up
to date (zie Prezobieb).

Samenhang met andere documenten /
instrumenten (in willekeurige volgorde) :

Kwaliteitsplan 2018/ Kwaliteitskader

Activiteitenjaarplan

AO/IC

Begroting

CQi

Jaarplan cliëntenraad / CCR

Jaarplannen SOD

Kernwaarden CuraMare

Klachtenregistratie

Financiële rapportages
Wie is betrokken bij de evaluatie en het
opstellen van het jaarplan?

(Locatie)manager

Cliëntenraad












Meerjarenbeleidsplan
MTO
Notulen team overleggen
Opleidingsjaarplan
Uitkomsten verbetermeter/interne
audits
Werkplan IGZ
Zorginkoopafspraken
RI&E
BHV
PDL






Teammanagers/leiders
Raad van Bestuur
Medewerkers
Beleid en Kwaliteit

Document:

Uitkomsten
Aandachtspunten naar aanleiding
van kwaliteitsmetingen,
instrumenten en documenten
werkoverleggen, etc. (denk o.a.
aan CQi, verbetermeter, MTO,
klachtenregistratie,
aandachtspunten voorgaande
audit)

Analyse uitkomsten & uitdagingen:
1.

Financieel gezond houden/maken
- Formatie op peil brengen en houden voor de toekomst / bekwaam personeel (zie normen kwaliteitskader)
De formatie is niet op peil door de tekorten in de zorg. Met name voor verzorgende niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4 en 5. De ouderenzorg heeft door de media aandacht en het
in mindere mate aanwezig zijn van (complex) verpleegtechnische handelingen moeite om bevoegd en bekwaam personeel te binden en te boeien. Voor de toekomst zien we hierin geen
veranderingen, eerder dat het probleem toe zal nemen. De vraag is hoe we vanuit de ouderwets stereotype zorgmedewerkers over kunnen stappen naar ander soortige medewerkers
in de zorg.
- Niet geïndiceerde Wlz cliënten in de juiste woonvoorziening.
Er is geen beleid voor cliënten zonder zzp, woonachtig binnen een intramurale setting. De verwachting is dat steeds meer mensen samen met een gezonde partner in een zorginstelling
gaan verblijven en na overlijden partner met zzp de Wlz plaatsen bezet houden, waardoor de wachtlijsten oplopen.
Budgetplafonds in de extramurale financiering (ZvW) leveren financiële risico’s op, gevaar op niet vergoede overproductie. Het is belangrijk de productie afspraken periodiek te
spiegelen met de realisatie.
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2.

Verzuimpercentage verlagen
Het verzuimpercentage is op diverse locaties hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit is niet de inzet van het verzuimbeleid en dit is ook niet acceptabel. De verwachting is dat onder andere
door hoge leeftijd van medewerkers en de specifieke problemen die soms spelen dat het verzuim niet zal dalen zonder doelgerichte acties in te zetten.

3.

IGZ speerpunten opzetten
Elk jaar publiceert de Inspectie voor de Gezondheidszorg haar speerpunten voor dat jaar. De punten worden medio februari gepresenteerd. In de stuurgroep
Kwaliteit en Veiligheid worden acties benoemd,
in gang gezet, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Daarnaast bestaat er een koppeling met Prezo. De
prestatiecoaches zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van interne audits die verwerkt worden in de verbetermeter. De benoemde speerpunten moeten hierin
meegenomen worden waar van toepassing.

4.

MTO en CQi uitvoeren
Beide onderzoeken hebben de laatste jaren niet plaatsgevonden. Dit is niet acceptabel en er dient in 2018 zo spoedig mogelijk een plan opgezet te worden om zowel de tevredenheid van
de medewerkers als van de cliënten te onderzoeken.

5.

Persoonsgerichte zorg: alle medewerkers worden op PDL geschoold
In 2017 zijn alleen in Nieuw Rijsenburgh de medewerkers getraind op PDL. Het is gebleken dat de cliënten veel baat hebben bij deze manier van aandacht en zorg. Indien de cliënt niet op
deze wijze benaderd wordt, doen we de cliënten tekort. In 2018 dienen alle locaties op deze wijze te werken.

6.

Basisveiligheid:
medicatie blijven borgen en implementeren nieuwe medicatie-app
in 2017 is er hard en zorgvuldig gewerkt aan een eenduidig medicatiebeleid dat op alle locaties en in de thuiszorg wordt toegepast. We zijn zeer tevreden over de manier waarop
medewerkers dit op gepakt hebben, maar dit moet wel in 2018 geborgd blijven. Tevens wordt er in 2018 een pilot gedraaid met een medicatie app, in de hoop dat dit een positief
resultaat geeft om verder uit te rollen in de organisatie.
wet zorg en dwang implementeren
De BOPZ wordt zeer waarschijnlijk vervangen door de wet zorg en dwang. Indien dit door de eerste kamer komt dient hij in de ZVGO geïmplementeerd te
worden.
Beleid informele zorg aanpassen aan normen kwaliteitskader: Norm vaststellen voor aanwezigheid, aandacht en toezicht op woongroepen
In 2017 is het project Het vier ogen principe gestart. Het doel is om aanwezigheid, aandacht en toezicht te optimaliseren. Dit is niet zo maar te realiseren
vandaar dat het project gestart is om de mogelijkheden te onderzoeken.

7.

Palliatieve zorg: waakmand op alle locaties introduceren
Op alle locaties is het zorgpad stervensbegeleiding geïntroduceerd. Dit is geborgd op de meeste locaties. Aansluiting houden met palliatief netwerk en scholing organiseren voor alle
medewerkers. Daarnaast is de waakmand een mooi product dat op één van de locaties in 2016 al is geïntroduceerd en verdient ook navolging op de overige locaties.

8.

Er is een kwaliteitsjaarplan op papier, echter is dit niet een flexibel document en het gevaar bestaat dat het document niet up to date blijft. Dit is niet wenselijk. Daarnaast is het belangrijk
dat het kwaliteitsplan digitaal wordt zodat er met linken gewerkt kan worden waardoor alle zaken gericht op kwaliteit terug te vinden zijn in het kwaliteitsplan. Samen met de centrale
cliëntenraad zullen er digitale tegels gevormd worden en zal de inhoud bepaald worden.
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9.

In alle nieuwbouwlocaties is moderne domotica ingebouwd. Deze domotica wordt niet volledig benut. De mogelijkheden zijn groot en kunnen mogelijk meer ondersteuning bieden dan dat
nu toegepast wordt. Daarnaast dienen we te onderzoeken of de domotica die nu voorhanden is voldoende toekomstgericht is.

10. Voeding is op elke locatie een belangrijk onderwerp; zowel de kwaliteit als kwantiteit speelt een belangrijke rol, maar ook de presentatie. De verschillen onderling zijn te groot, derhalve
dient er gewerkt te worden aan een zelfde niveau van kwaliteit, kwantiteit en presentatie, waarbij de voedingsbudgetten optimaal benut worden, maar niet overschrijden.
11. Leren van elkaar is een belangrijk onderwerp binnen CuraMare. Op alle niveaus wordt er van elkaar geleerd, maar ook tussen de verschillende disciplines en tussen de verschillende
locaties van CuraMare vindt er kennisuitwisseling plaats. We denken dat hier meer structuur in kan komen en ook beter geborgd moet worden. Daarnaast vindt er kennisuitwisseling
plaats tussen CuraMare en verschillende andere organisaties, onder andere op het gebied van GRZ. Ook op andere gebieden zoals bijvoorbeeld het delen van kennis op kwaliteitsgebied
en op het gebied van wonen zijn er lijntjes uitgezet naar andere organisaties. In het komende jaar dienen we daar meer structuur aan te geven en moet het ingebed worden in de
organisatie.
Locatie Nieuw Rijsenburgh
1.
2.

Per 1 april worden de 2 woongroepen in gebouw E eerste verdieping (waar nu tijdelijk Sjaloomzorg in gehuisvest is) opgeleverd. Er is een maand de tijd om de beide woongroepen
op te knappen en in te richten. Voorafgaand dienen er een aantal zaken zoals doelgroepen, formatie etc. bepaald te worden.
Er is behoefte aan nieuwe medewerkers, deze zijn moeilijk te vinden op de arbeidsmarkt. De wens is om een eigen leerafdeling te organiseren waarbij we zelf kunnen opleiden.
Daarnaast is er een doelstelling om het therapeutisch klimaat op de GRZ afdeling te bevorderen.

Speerpunten

Verbeter-borgingsplan

Verantwoordelijk

Evaluatie

Vastgesteld in samenspraak met de
CCR een viertal speerpunten –
voortkomend uit de analyse (input
kwaliteitskader) waarop het komende
kwartaal / half jaar de focus ligt

Maak hier een verwijzing naar het betreffende
verbeter- borgingsplan/benoem de gerelateerde
(Prezo)prestatie(s)

Wie is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van
het verbeter-borgingsplan (personen/commissies/…)

Wanneer vindt de evaluatie plaats en met wie

1) Persoonsgerichte Zorg
2) Basisveiligheid
3) Palliatieve zorg
4) Personeelssamenstelling
Evaluatie Q 1
Evaluatie Q 2
Evaluatie Q 3
Evaluatie Q 4

32

Ebbe en Vloed Jaarplan 2018 e.v.
Organisatie eenheid:
Terugblik 2017

Mijlpalen/Successen:
1. Samenwerking tussen de verschillende locaties en thuiszorg op het gebied van medicatieveiligheid met sterk verbeterd resultaat voor alle locaties.
2. Samen voegen van de afdeling kwaliteit en veiligheid van ZVGO en van Weel Bethesda, wat leidt tot meer samenwerking in de keten.
3. Opzetten en uitrollen van dienst Welzijn en Dagbegeleiding, ZVGO breed leid tot eenduidigheid voor alle cliënten binnen de ZVGO.
4. Tevredenheid cliënten gestegen van een 7.3 naar gemiddeld 7.9

Jaarplan 2018

Uitdagingen:
1. Financieel gezond houden/ maken
Formatie op peil brengen en houden voor de toekomst / bekwaam personeel (zie normen kwaliteitskader)
Niet geïndiceerde Wlz cliënten in de juiste woonvoorziening
Budgetplafond extramurale zorg bewaken
2. Verzuimpercentage verlagen
3. IGZ speerpunten opzetten
4. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en onderzoek Consumer Quality Index (CQi) uitvoeren
5. Persoonsgerichte zorg: alle medewerkers (intra en extramuraal) worden op PDL (Passiviteit van het Dagelijks Leven; begeleidingsmethodiek voor
ouderen met dementie bij wie de zelfzorg niet meer is te activeren) geschoold en dit dient gemonitord te worden
6. Basisveiligheid:
medicatie blijven borgen en implementeren nieuwe medicatie-app
wet zorg en dwang implementeren
beleid informele zorg aanpassen aan normen kwaliteitskader: Norm vaststellen voor aanwezigheid, aandacht en toezicht op woongroepen
7. Palliatieve zorg: kennis op peil houden door scholing e.d. en introduceren waakmand op alle locaties
8. Kwaliteitsplan digitaliseren
9. Domotica verder toepassen
10. Voeding en alle gerelateerde zaken daarom heen optimaliseren
11. Uitwisseling van kennis tussen verschillende organisatieonderdelen en tussen verschillende organisaties dient vastgelegd te worden en uitgevoerd
te worden.
Uitdagingen locatie Ebbe en Vloed:
1. Medewerkers leren verantwoordelijkheden te nemen horende bij hun functie en werken aan gezamenlijke verantwoordelijkheid.
2. Zorgleefplannen gebruiken als belangrijkste hulpmiddel.
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Voorbereiding:
Welke documenten en instrumenten
worden gebruikt bij de evaluatie en
uitvoering van dit jaarplan en zijn de
documenten/instrumenten nog up to
date (zie Prezobieb).

Samenhang met andere documenten /
instrumenten (in willekeurige volgorde) :

Kwaliteitsplan 2018/ Kwaliteitskader

Activiteitenjaarplan

AO/IC

Begroting

CQi

Jaarplan cliëntenraad / CCR

Jaarplannen SOD

Kernwaarden CuraMare

Klachtenregistratie

Financiële rapportages
Wie is betrokken bij de evaluatie en het
opstellen van het jaarplan?

(Locatie)manager

Cliëntenraad












Meerjarenbeleidsplan
MTO
Notulen team overleggen
Opleidingsjaarplan
Uitkomsten verbetermeter/interne
audits
Werkplan IGZ
Zorginkoopafspraken
RI&E
BHV
PDL






Teammanagers/leiders
Raad van Bestuur
Medewerkers
Beleid en Kwaliteit

Document:

Uitkomsten
Aandachtspunten naar aanleiding
van kwaliteitsmetingen,
instrumenten en documenten
werkoverleggen, etc. (denk o.a. aan
CQi, verbetermeter, MTO,
klachtenregistratie, aandachtspunten
voorgaande audit)

Analyse uitkomsten & uitdagingen:
1.

Financieel gezond houden/maken
Formatie op peil brengen en houden voor de toekomst / bekwaam personeel (zie normen kwaliteitskader)
De formatie is niet op peil door de tekorten in de zorg. Met name voor verzorgende niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4 en 5. De ouderenzorg heeft door de media aandacht en het
in mindere mate aanwezig zijn van (complex) verpleegtechnische handelingen moeite om bevoegd en bekwaam personeel te binden en te boeien. Voor de toekomst zien we hierin
geen veranderingen, eerder dat het probleem toe zal nemen. De vraag is hoe we vanuit de ouderwets stereotype zorgmedewerkers over kunnen stappen naar ander soortige
medewerkers in de zorg.
Niet geïndiceerde Wlz cliënten in de juiste woonvoorziening.
Er is geen beleid voor cliënten zonder zzp, woonachtig binnen een intramurale setting. De verwachting is dat steeds meer mensen samen met een gezonde partner in een zorginstelling
gaan verblijven en na overlijden partner met zzp de Wlz plaatsen bezet houden, waardoor de wachtlijsten oplopen.
Budgetplafonds in de extramurale financiering (ZvW) leveren financiële risico’s op, gevaar op niet vergoede overproductie. Het is belangrijk de productie afspraken periodiek te
spiegelen met de realisatie.
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2.

Verzuimpercentage verlagen
Het verzuimpercentage is op diverse locaties hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit is niet de inzet van het verzuimbeleid en dit is ook niet acceptabel. De verwachting is dat onder andere
door hoge leeftijd van medewerkers en de specifieke problemen die soms spelen dat het verzuim niet zal dalen zonder doelgerichte acties in te zetten.

3.

IGZ speerpunten opzetten
Elk jaar publiceert de Inspectie voor de Gezondheidszorg haar speerpunten voor dat jaar. De punten worden medio februari gepresenteerd. In de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid
worden acties benoemd, in gang gezet, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Daarnaast bestaat er een koppeling met Prezo. De prestatiecoaches zijn verantwoordelijk voor het
uitvoeren van interne audits die verwerkt worden in de verbetermeter. De benoemde speerpunten moeten hierin
meegenomen worden waar van toepassing.

4.

MTO en CQi uitvoeren
Beide onderzoeken hebben de laatste jaren niet plaatsgevonden. Dit is niet acceptabel en er dient in 2018 zo spoedig mogelijk een plan opgezet te worden om zowel de tevredenheid van
de medewerkers als van de cliënten te onderzoeken.

5.

Persoonsgerichte zorg: alle medewerker s worden op PDL geschoold
In 2017 zijn alleen in Nieuw Rijsenburgh de medewerkers getraind op PDL. Het is gebleken dat de cliënten veel baat hebben bij deze manier van aandacht en zorg. Indien de cliënt niet op
deze wijze benaderd wordt, doen we de cliënten tekort. In 2018 dienen alle locaties op deze wijze te werken.

6.

Basisveiligheid:
Medicatie blijven borgen en implementeren nieuwe medicatie-app
in 2017 is er hard en zorgvuldig gewerkt aan een eenduidig medicatiebeleid dat op alle locaties en in de thuiszorg wordt toegepast. We zijn zeer tevreden over de manier waarop
medewerkers dit op gepakt hebben, maar dit moet wel in 2018 geborgd blijven. Tevens wordt er in 2018 een pilot gedraaid met een medicatie app, in de hoop dat dit een positief
resultaat geeft om verder uit te rollen in de organisatie.
Wet zorg en dwang implementeren
De BOPZ wordt zeer waarschijnlijk vervangen door de wet zorg en dwang. Indien dit door de eerste kamer komt dient hij in de ZVGO geïmplementeerd te
worden.
Beleid informele zorg aanpassen aan normen kwaliteitskader: Norm vaststellen voor aanwezigheid, aandacht en toezicht op woongroepen
In 2017 is het project Het vier ogen principe gestart. Het doel is om aanwezigheid, aandacht en toezicht te optimaliseren. Dit is niet zo maar te realiseren vandaar dat het project gestart
is om de mogelijkheden te onderzoeken.

7.

Palliatieve zorg: waakmand op alle locaties introduceren
Op alle locaties is het zorgpad stervensbegeleiding geïntroduceerd. Dit is geborgd op de meeste locaties. Aansluiting houden met palliatief netwerk en scholing organiseren voor alle
medewerkers. Daarnaast is de waakmand een mooi product dat op één van de locaties in 2016 al is geïntroduceerd en verdient ook navolging op de overige locaties.

8.

Er is een kwaliteitsjaarplan op papier, echter is dit niet een flexibel document en het gevaar bestaat dat het document niet up to date blijft. Dit is niet wenselijk. Daarnaast is het belangrijk
dat het kwaliteitsplan digitaal wordt zodat er met linken gewerkt kan worden waardoor alle zaken gericht op kwaliteit terug te vinden zijn in het kwaliteitsplan. Samen met de centrale
cliëntenraad zullen er digitale tegels gevormd worden en zal de inhoud bepaald worden.
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9.

In alle nieuwbouwlocaties is moderne domotica ingebouwd. Deze domotica wordt niet volledig benut. De mogelijkheden zijn groot en kunnen mogelijk meer ondersteuning bieden dan dat
nu toegepast wordt. Daarnaast dienen we te onderzoeken of de domotica die nu voorhanden is voldoende toekomstgericht is.

10. Voeding is op elke locatie een belangrijk onderwerp; zowel de kwaliteit als kwantiteit speelt een belangrijke rol, maar ook de presentatie. De verschillen onderling zijn te groot, derhalve
dient er gewerkt te worden aan een zelfde niveau van kwaliteit, kwantiteit en presentatie, waarbij de voedingsbudgetten optimaal benut worden, maar niet overschrijden.
11. Leren van elkaar is een belangrijk onderwerp binnen CuraMare. Op alle niveaus wordt er van elkaar geleerd, maar ook tussen de verschillende disciplines en tussen de verschillende
locaties van CuraMare vindt er kennisuitwisseling plaats. We denken dat hier meer structuur in kan komen en ook beter geborgd moet worden. Daarnaast vindt er kennisuitwisseling
plaats tussen CuraMare en verschillende andere organisaties, onder andere op het gebied van GRZ. Ook op andere gebieden zoals bijvoorbeeld het delen van kennis op kwaliteitsgebied
en op het gebied van wonen zijn er lijntjes uitgezet naar andere organisaties. In het komende jaar dienen we daar meer structuur aan te geven en moet het ingebed worden in de
organisatie.
Locatie Ebbe en Vloed
1.

2.

Medewerkers nemen de verantwoordelijkheid onvoldoende of nemen juist te veel verantwoordelijkheid. Dit geeft problemen daar situaties onvoldoende gedeeld worden met collega’s
(geen gezamenlijke verantwoordelijkheid op een afdeling of op een woongroep) of situatie wordt niet snel in kaart gebracht door diegene die daadwerkelijk verantwoordelijk is. Dit is
ongewenst en verdient in 2018 de aandacht van het managementteam.
De zorgleefplannen zijn up to date. Het is in een tijd van personele schaarste een uitdaging om deze up to date te houden, daarnaast bestaat het gevaar dat in tijden van drukte men niet
altijd start met het lezen van het zorgleefplan

Verbeter- en borgingsplan
Speerpunten
Vastgesteld in samenspraak met de CCR
een viertal speerpunten – voortkomend
uit de analyse (input kwaliteitskader)
waarop het komende kwartaal / half jaar
de focus ligt

Verbeter-borgingsplan

Verantwoordelijk

Evaluatie

Maak hier een verwijzing naar het betreffende
verbeter- borgingsplan/benoem de gerelateerde
(Prezo)prestatie(s)

Wie is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van
het verbeter-borgingsplan (personen/commissies/…)

Wanneer vindt de evaluatie plaats en met wie

1. Persoonsgerichte Zorg
2. Basisveiligheid
3. Palliatieve zorg
4. Personeelssamenstelling
Evaluatie Q 1
Evaluatie Q 2
Evaluatie Q 3
Evaluatie Q 4
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Vliedberg Jaarplan 2018 e.v.
Organisatie eenheid:
Terugblik 2017

Mijlpalen/Successen:
1. Samenwerking tussen de verschillende locaties en thuiszorg op het gebied van medicatieveiligheid met sterk verbeterd resultaat voor alle locaties.
2. Samen voegen van de afdeling kwaliteit en veiligheid van ZVGO en van Weel Bethesda, wat leidt tot meer samenwerking in de keten.
3. Opzetten en uitrollen van dienst Welzijn en Dagbegeleiding, ZVGO breed leid tot eenduidigheid voor alle cliënten binnen de ZVGO.
4. Tevredenheid cliënten gestegen van een 7.3 naar gemiddeld 7.9

Jaarplan 2018

Uitdagingen:
1. Financieel gezond houden/ maken
Formatie op peil brengen en houden voor de toekomst / bekwaam personeel (zie normen kwaliteitskader)
Niet geïndiceerde Wlz cliënten in de juiste woonvoorziening
Budgetplafond extramurale zorg bewaken
2. Verzuimpercentage verlagen
3. IGZ speerpunten opzetten
4. MTO en CQi uitvoeren
5. Persoonsgerichte zorg: alle medewerkers (intra en extramuraal) worden op PDL geschoold en dit dient gemonitord te worden
6. Basisveiligheid:
medicatie blijven borgen en implementeren nieuwe medicatie-app
wet zorg en dwang implementeren
beleid informele zorg aanpassen aan normen kwaliteitskader: Norm vaststellen voor aanwezigheid, aandacht en toezicht op woongroepen
7. Palliatieve zorg: kennis op peil houden door scholing e.d. en introduceren waakmand op alle locaties
8. Kwaliteitsplan digitaliseren
9. Domotica verder toepassen
10. Voeding en alle gerelateerde zaken daarom heen optimaliseren
11. Uitwisseling van kennis tussen verschillende organisatieonderdelen en tussen verschillende organisaties dient vastgelegd te worden en uitgevoerd
te worden.

Voorbereiding:
Welke documenten en
instrumenten worden gebruikt bij

Uitdagingen locatie Vliedberg:
1. Inwerken nieuw teammanagement
2. Uitrollen Zorg zonder dwang naar overige locaties
Samenhang met andere documenten /

instrumenten (in willekeurige volgorde) :


Kwaliteitsplan 2018/ Kwaliteitskader


Activiteitenjaarplan


Meerjarenbeleidsplan
MTO
Notulen team overleggen
Opleidingsjaarplan

Document:

37

de evaluatie en uitvoering van dit
jaarplan en zijn de
documenten/instrumenten nog up
to date (zie Prezobieb).


AO/IC

Begroting

CQi

Jaarplan cliëntenraad / CCR

Jaarplannen SOD

Kernwaarden CuraMare

Klachtenregistratie

Financiële rapportages
Wie is betrokken bij de evaluatie en het
opstellen van het jaarplan?

(Locatie)manager

Cliëntenraad








Uitkomsten verbetermeter/interne
audits
Werkplan IGZ
Zorginkoopafspraken
RI&E
BHV
PDL






Teammanagers/leiders
Raad van Bestuur
Medewerkers
Beleid en Kwaliteit

Uitkomsten
Aandachtspunten naar aanleiding
van kwaliteitsmetingen,
instrumenten en documenten
werkoverleggen, etc. (denk o.a.
aan CQi, verbetermeter, MTO,
klachtenregistratie,
aandachtspunten voorgaande
audit)

Analyse uitkomsten & uitdagingen:
1.

Financieel gezond houden/ maken
Formatie op peil brengen en houden voor de toekomst / bekwaam personeel (zie normen kwaliteitskader)
De formatie is niet op peil door de tekorten in de zorg. Met name voor verzorgende niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4 en 5. De ouderenzorg heeft door de media aandacht en het
in mindere mate aanwezig zijn van (complex) verpleegtechnische handelingen moeite om bevoegd en bekwaam personeel te binden en te boeien. Voor de toekomst zien we hierin
geen veranderingen, eerder dat het probleem toe zal nemen. De vraag is hoe we vanuit de ouderwets stereotype zorgmedewerkers over kunnen stappen naar ander soortige
medewerkers in de zorg.
Niet geïndiceerde Wlz cliënten in de juiste woonvoorziening.
Er is geen beleid voor cliënten zonder zzp, woonachtig binnen een intramurale setting. De verwachting is dat steeds meer mensen samen met een gezonde partner in een zorginstelling
gaan verblijven en na overlijden partner met zzp de Wlz plaatsen bezet houden, waardoor de wachtlijsten oplopen.
Budgetplafonds in de extramurale financiering (ZvW) leveren financiële risico’s op, gevaar op niet vergoede overproductie. Het is belangrijk de productie afspraken periodiek te
spiegelen met de realisatie.

2.

Verzuimpercentage verlagen
Het verzuimpercentage is op diverse locaties hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit is niet de inzet van het verzuimbeleid en dit is ook niet acceptabel. De verwachting is dat onder andere
door hoge leeftijd van medewerkers en de specifieke problemen die soms spelen dat het verzuim niet zal dalen zonder doelgerichte acties in te zetten.
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3.

IGZ speerpunten opzetten
Elk jaar publiceert de Inspectie voor de Gezondheidszorg haar speerpunten voor dat jaar. De punten worden medio februari gepresenteerd. In de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid worden
acties benoemd, in gang gezet, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Daarnaast bestaat er een koppeling met Prezo. De prestatiecoaches zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van
interne audits die verwerkt worden in de verbetermeter. De benoemde speerpunten moeten hierin meegenomen worden waar van toepassing.

4.

MTO en CQi uitvoeren
Beide onderzoeken hebben de laatste jaren niet plaatsgevonden. Dit is niet acceptabel en er dient in 2018 zo spoedig mogelijk een plan opgezet te worden om zowel de tevredenheid van
de medewerkers als van de cliënten te onderzoeken.

5.

Persoonsgerichte zorg: alle medewerkers worden op PDL geschoold
In 2017 zijn alleen in Nieuw Rijsenburgh de medewerkers getraind op Pdl. Het is gebleken dat de cliënten veel baat hebben bij deze manier van aandacht en zorg. Indien de cliënt niet op
deze wijze benaderd wordt, doen we de cliënten tekort. In 2018 dienen alle locaties op deze wijze te werken.

6.

Basisveiligheid:
medicatie blijven borgen en implementeren nieuwe medicatie-app
in 2017 is er hard en zorgvuldig gewerkt aan een eenduidig medicatiebeleid dat op alle locaties en in de thuiszorg wordt toegepast. We zijn zeer tevreden over de manier waarop
medewerkers dit op gepakt hebben, maar dit moet wel in 2018 geborgd blijven. Tevens wordt er in 2018 er een pilot gedraaid met een medicatie app, in de hoop dat dit een positief
resultaat geeft om verder uit te rollen in de organisatie.
wet zorg en dwang implementeren
De BOPZ wordt zeer waarschijnlijk vervangen door de wet zorg en dwang. Indien dit door de eerste kamer komt dient hij in de ZVGO geïmplementeerd te worden.
Beleid informele zorg aanpassen aan normen kwaliteitskader: Norm vaststellen voor aanwezigheid, aandacht en toezicht op woongroepen
In 2017 is het project Het vier ogen principe gestart. Het doel is om aanwezigheid, aandacht en toezicht te optimaliseren. Dit is niet zo maar te realiseren vandaar dat het project gestart
is om de mogelijkheden te onderzoeken.

7.

Palliatieve zorg: waakmand op alle locaties introduceren
Op alle locaties is het zorgpad stervensbegeleiding geïntroduceerd. Dit is geborgd op de meeste locaties. Aansluiting houden met palliatief netwerk en scholing organiseren voor alle
medewerkers. Daarnaast is de waakmand een mooi product dat op één van de locaties in 2016 al is geïntroduceerd en verdient ook navolging op de overige locaties.

8.

Er is een kwaliteitsjaarplan op papier, echter is dit niet een flexibel document en het gevaar bestaat dat het document niet up to date blijft. Dit is niet wenselijk. Daarnaast is het belangrijk
dat het kwaliteitsplan digitaal wordt zodat er met linken gewerkt kan worden waardoor alle zaken gericht op kwaliteit terug te vinden zijn in het kwaliteitsplan. Samen met de centrale
cliëntenraad zullen er digitale tegels gevormd worden en zal de inhoud bepaald worden.

9.

In alle nieuwbouwlocaties is moderne domotica ingebouwd. Deze domotica wordt niet volledig benut. De mogelijkheden zijn groot en kunnen mogelijk meer ondersteuning bieden dan dat
nu toegepast wordt. Daarnaast dienen we te onderzoeken of de domotica die nu voorhanden is voldoende toekomstgericht is.

10. Voeding is op elke locatie een belangrijk onderwerp; zowel de kwaliteit als kwantiteit speelt een belangrijke rol, maar ook de presentatie. De verschillen onderling zijn te groot, derhalve
dient er gewerkt te worden aan een zelfde niveau van kwaliteit, kwantiteit en presentatie, waarbij de voedingsbudgetten optimaal benut worden, maar niet overschrijden.
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11. Leren van elkaar is een belangrijk onderwerp binnen CuraMare. Op alle niveaus wordt er van elkaar geleerd, maar ook tussen de verschillende disciplines en tussen de verschillende
locaties van CuraMare vindt er kennisuitwisseling plaats. We denken dat hier meer structuur in kan komen en ook beter geborgd moet worden. Daarnaast vindt er kennisuitwisseling
plaats tussen CuraMare en verschillende andere organisaties, onder andere op het gebied van GRZ. Ook op andere gebieden zoals bijvoorbeeld het delen van kennis op kwaliteitsgebied
en op het gebied van wonen zijn er lijntjes uitgezet naar andere organisaties. In het komende jaar dienen we daar meer structuur aan te geven en moet het ingebed worden in de
organisatie.
Locatie Vliedberg
1.

2.

Per 1 januari start er een nieuwe teammanager. Zij vervangt de teammanager die haar ontslag heeft ingediend. Deze teammanager komt van een andere locatie binnen CuraMare en
kent de systemen. Op 1 februari start er een nieuwe teammanager, een externe kandidaat die de organisatie en haar systemen niet kent. Tevens zullen we in februari afscheid nemen van
een interim teammanager.
Dit houdt in dat beide teammanagers de organisatie van de vliedberg moeten leren kennen, hierbij zal de locatiemanager een grote rol spelen.
Binnen de Vliedberg heeft het afgelopen jaar een project, Zorg zonder dwang, gedraaid. Dit project is succesvol verlopen. Ter afsluiting heeft er een symposium plaatsgevonden en zijn
ook de overige locaties enthousiast geworden om (delen van) het project uit te rollen op desbetreffende locatie. De Vliedberg zal hier een kartrekkersrol in vervullen.

Verbeter- en borgingsplan
Speerpunten
Vastgesteld in samenspraak met de
CCR een viertal speerpunten –
voortkomend uit de analyse (input
kwaliteitskader) waarop het komende
kwartaal / half jaar de focus ligt

Verbeter-borgingsplan

Verantwoordelijk

Evaluatie

Maak hier een verwijzing naar het betreffende
verbeter- borgingsplan/benoem de gerelateerde
(Prezo)prestatie(s)

Wie is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van
het verbeter-borgingsplan (personen/commissies/…)

Wanneer vindt de evaluatie plaats en met wie

1) Persoonsgerichte Zorg
2) Basisveiligheid
3) Palliatieve zorg
4) Personeelssamenstelling
Evaluatie Q 1
Evaluatie Q 2
Evaluatie Q 3
Evaluatie Q 4
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Geldershof Jaarplan 2018 e.v.
Organisatie eenheid:
Terugblik 2017

Mijlpalen/Successen:
1. Samenwerking tussen de verschillende locaties en thuiszorg op het gebied van medicatieveiligheid met sterk verbeterd resultaat voor alle locaties.
2. Samen voegen van de afdeling kwaliteit en veiligheid van ZVGO en van Weel Bethesda, wat leidt tot meer samenwerking in de keten.
3. Opzetten en uitrollen van dienst Welzijn en Dagbegeleiding, ZVGO breed leid tot eenduidigheid voor alle cliënten binnen de ZVGO.
4. Tevredenheid cliënten gestegen van een 7.3 naar gemiddeld 7.9

Jaarplan 2018

Uitdagingen:
1. Financieel gezond houden/maken
Formatie op peil brengen en houden voor de toekomst / bekwaam personeel (zie normen kwaliteitskader)
Niet geïndiceerde Wlz cliënten in de juiste woonvoorziening
Budgetplafond extramurale zorg bewaken
2. Verzuimpercentage verlagen
3. IGZ speerpunten opzetten
4. MTO en CQi uitvoeren
5. Persoonsgerichte zorg: alle medewerkers (intra en extramuraal) worden op PDL geschoold en dit dient gemonitord te worden
6. Basisveiligheid:
medicatie blijven borgen en implementeren nieuwe medicatie-app
wet zorg en dwang implementeren
beleid informele zorg aanpassen aan normen kwaliteitskader: Norm vaststellen voor aanwezigheid, aandacht en toezicht op woongroepen
7. Palliatieve zorg: kennis op peil houden door scholing e.d. en introduceren waakmand op alle locaties
8. Kwaliteitsplan digitaliseren
9. Domotica verder toepassen
10. Voeding en alle gerelateerde zaken daarom heen optimaliseren
11. Uitwisseling van kennis tussen verschillende organisatieonderdelen en tussen verschillende organisaties dient vastgelegd te worden en uitgevoerd
te worden.

Voorbereiding:
Welke documenten en
instrumenten worden gebruikt bij

Uitdagingen locatie Geldershof:
1. Zorgleefplannen up to date
2. Kwaliteit medewerkers
Samenhang met andere documenten /
instrumenten (in willekeurige volgorde) :

Kwaliteitsplan 2018/ Kwaliteitskader

Activiteitenjaarplan






Meerjarenbeleidsplan
MTO
Notulen team overleggen
Opleidingsjaarplan

Document:
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de evaluatie en uitvoering van dit
jaarplan en zijn de
documenten/instrumenten nog up
to date (zie Prezobieb).


AO/IC

Begroting

CQi

Jaarplan cliëntenraad / CCR

Jaarplannen SOD

Kernwaarden CuraMare

Klachtenregistratie

Financiële rapportages
Wie is betrokken bij de evaluatie en het
opstellen van het jaarplan?

(Locatie)manager

Cliëntenraad








Uitkomsten verbetermeter/interne
audits
Werkplan IGZ
Zorginkoopafspraken
RI&E
BHV
PDL






Teammanagers/leiders
Raad van Bestuur
Medewerkers
Beleid en Kwaliteit

Uitkomsten
Aandachtspunten naar aanleiding
van kwaliteitsmetingen,
instrumenten en documenten
werkoverleggen, etc. (denk o.a.
aan CQi, verbetermeter, MTO,
klachtenregistratie,
aandachtspunten voorgaande
audit)

Analyse uitkomsten & uitdagingen:
1.

Financieel gezond houden/maken
Formatie op peil brengen en houden voor de toekomst / bekwaam personeel (zie normen kwaliteitskader)
De formatie is niet op peil door de tekorten in de zorg. Met name voor verzorgende niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4 en 5. De ouderenzorg heeft door de media aandacht en het
in mindere mate aanwezig zijn van (complex) verpleegtechnische handelingen moeite om bevoegd en bekwaam personeel te binden en te boeien. Voor de toekomst zien we hierin
geen veranderingen, eerder dat het probleem toe zal nemen. De vraag is hoe we vanuit de ouderwets stereotype zorgmedewerkers over kunnen stappen naar ander soortige
medewerkers in de zorg.
Niet geïndiceerde Wlz cliënten in de juiste woonvoorziening.
Er is geen beleid voor cliënten zonder zzp, woonachtig binnen een intramurale setting. De verwachting is dat steeds meer mensen samen met een gezonde partner in een zorginstelling
gaan verblijven en na overlijden partner met zzp de Wlz plaatsen bezet houden, waardoor de wachtlijsten oplopen.
Budgetplafonds in de extramurale financiering (ZvW) leveren financiële risico’s op, gevaar op niet vergoede overproductie. Het is belangrijk de productie afspraken periodiek te
spiegelen met de realisatie.

2.

Verzuimpercentage verlagen
Het verzuimpercentage is op diverse locaties hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit is niet de inzet van het verzuimbeleid en dit is ook niet acceptabel. De verwachting is dat onder andere
door hoge leeftijd van medewerkers en de specifieke problemen die soms spelen dat het verzuim niet zal dalen zonder doelgerichte acties in te zetten.
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3.

IGZ speerpunten opzetten
Elk jaar publiceert de Inspectie voor de Gezondheidszorg haar speerpunten voor dat jaar. De punten worden medio februari gepresenteerd. In de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid worden
acties benoemd, in gang gezet, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Daarnaast bestaat er een koppeling met Prezo. De prestatiecoaches zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van
interne audits die verwerkt worden in de verbetermeter. De benoemde speerpunten moeten hierin meegenomen worden waar van toepassing.

4.

MTO en CQi uitvoeren
Beide onderzoeken hebben de laatste jaren niet plaatsgevonden. Dit is niet acceptabel en er dient in 2018 zo spoedig mogelijk een plan opgezet te worden om zowel de tevredenheid van
de medewerkers als van de cliënten te onderzoeken.

5.

Persoonsgerichte zorg: alle medewerker s worden op PDL geschoold
In 2017 zijn alleen in Nieuw Rijsenburgh de medewerkers getraind op Pdl. Het is gebleken dat de cliënten veel baat hebben bij deze manier van aandacht en zorg. Indien de cliënt niet op
deze wijze benaderd wordt, doen we de cliënten tekort. In 2018 dienen alle locaties op deze wijze te werken.

6.

Basisveiligheid:
medicatie blijven borgen en implementeren nieuwe medicatie-app
in 2017 is er hard en zorgvuldig gewerkt aan een eenduidig medicatiebeleid dat op alle locaties en in de thuiszorg wordt toegepast. We zijn zeer tevreden over de manier waarop
medewerkers dit op gepakt hebben, maar dit moet wel in 2018 geborgd blijven. Tevens wordt er in 2018 er een pilot gedraaid met een medicatie app, in de hoop dat dit een positief
resultaat geeft om verder uit te rollen in de organisatie.
wet zorg en dwang implementeren
De BOPZ wordt zeer waarschijnlijk vervangen door de wet zorg en dwang. Indien dit door de eerste kamer komt dient hij in de ZVGO geïmplementeerd te
worden.
Beleid informele zorg aanpassen aan normen kwaliteitskader: Norm vaststellen voor aanwezigheid, aandacht en toezicht op woongroepen
In 2017 is het project Het vier ogen principe gestart. Het doel is om aanwezigheid, aandacht en toezicht te optimaliseren. Dit is niet zo maar te realiseren
vandaar dat het project gestart is om de mogelijkheden te onderzoeken.

7.

Palliatieve zorg: waakmand op alle locaties introduceren
Op alle locaties is het zorgpad stervensbegeleiding geïntroduceerd. Dit is geborgd op de meeste locaties. Aansluiting houden met palliatief netwerk en scholing organiseren voor alle
medewerkers. Daarnaast is de waakmand een mooi product dat op één van de locaties in 2016 al is geïntroduceerd en verdient ook navolging op de overige locaties.

8.

Er is een kwaliteitsjaarplan op papier, echter is dit niet een flexibel document en het gevaar bestaat dat het document niet up to date blijft. Dit is niet wenselijk. Daarnaast is het belangrijk
dat het kwaliteitsplan digitaal wordt zodat er met linken gewerkt kan worden waardoor alle zaken gericht op kwaliteit terug te vinden zijn in het kwaliteitsplan. Samen met de centrale
cliëntenraad zullen er digitale tegels gevormd worden en zal de inhoud bepaald worden.

9.

In alle nieuwbouwlocaties is moderne domotica ingebouwd. Deze domotica wordt niet volledig benut. De mogelijkheden zijn groot en kunnen mogelijk meer ondersteuning bieden dan dat
nu toegepast wordt. Daarnaast dienen we te onderzoeken of de domotica die nu voorhanden is voldoende toekomstgericht is.

10. Voeding is op elke locatie een belangrijk onderwerp; zowel de kwaliteit als kwantiteit speelt een belangrijke rol, maar ook de presentatie. De verschillen onderling zijn te groot, derhalve
dient er gewerkt te worden aan een zelfde niveau van kwaliteit, kwantiteit en presentatie, waarbij de voedingsbudgetten optimaal benut worden, maar niet overschrijden.
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11. Leren van elkaar is een belangrijk onderwerp binnen CuraMare. Op alle niveaus wordt er van elkaar geleerd, maar ook tussen de verschillende disciplines en tussen de verschillende
locaties van CuraMare vindt er kennisuitwisseling plaats. We denken dat hier meer structuur in kan komen en ook beter geborgd moet worden. Daarnaast vindt er kennisuitwisseling
plaats tussen CuraMare en verschillende andere organisaties, onder andere op het gebied van GRZ. Ook op andere gebieden zoals bijvoorbeeld het delen van kennis op kwaliteitsgebied
en op het gebied van wonen zijn er lijntjes uitgezet naar andere organisaties. In het komende jaar dienen we daar meer structuur aan te geven en moet het ingebed worden in de
organisatie.

Locatie Geldershof
(VOLGT)

Verbeter- en borgingsplan
Speerpunten
Vastgesteld in samenspraak met de
CCR een viertal speerpunten –
voortkomend uit de analyse (input
kwaliteitskader) waarop het komende
kwartaal / half jaar de focus ligt

Verbeter-borgingsplan

Verantwoordelijk

Evaluatie

Maak hier een verwijzing naar het betreffende
verbeter- borgingsplan/benoem de gerelateerde
(Prezo)prestatie(s)

Wie is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van
het verbeter-borgingsplan (personen/commissies/…)

Wanneer vindt de evaluatie plaats en met wie

1) Persoonsgerichte Zorg
2) Basisveiligheid
3) Palliatieve zorg
4) Personeelssamenstelling
Evaluatie Q 1
Evaluatie Q 2
Evaluatie Q 3
Evaluatie Q 4
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