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Voorwoord
Waar sta je voor? Waar ga je voor? Hoe geef je dat vorm? Wanneer wil je dat bereikt hebben? Wat
heb je tot nu toe bereikt?
Dit zijn vragen die we krijgen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers,
cliëntenraden, Ondernemingsraad, Zorg Advies Raad, de Raad van Toezicht, zorgverzekeraars,
zorgkantoren, de inspecties, gemeenten, vakbonden, het Nederlandse Zorg Instituut, ministerie van
VWS en nog veel meer mensen en organisaties die bij ons betrokken zijn.
Op deze vragen geven wij graag antwoord door middel van dit kwaliteit resultaten verslag.
In dit verslag kijken we terug op onze ambities voor 2018, de wijze waarop wij deze ambitie vorm
hebben gegeven en wat wij daarin bereikt hebben. Natuurlijk kijken we ook vooruit, zodat onze
reflectie op eigen kunnen weer de input is voor onze plannen in 2019. Zo werken we in een continu
proces aan het steeds verder ontwikkelen van onze kwaliteit, zodat deze passend blijft bij de
veranderende vraag.
Op basis van dit verslag gaan we graag in gesprek met u om samen te kijken wat uw verwachtingen
zijn. Ook die dialoog geeft ons weer input om met elkaar onze visie ‘Oog voor u’ en ‘Oog voor jou’
verder vorm te geven.
Wij wensen u veel leesplezier en een mooie dialoog!

Vivian Broex, Raad van Bestuur

3

Inleiding
Samen meer mogelijk!
Wij willen samen invulling geven aan de verbinding met onze cliënten, mantelzorgers, collega’s,
vrijwilligers, samenwerkingspartners en samenleving.
Met elkaar ondersteunen wij mensen om het heft in eigen hand te nemen voor een betekenisvol
leven. Samen sta je sterk. Samen kun je meer bereiken, meer delen en nog sterker verder.
Dit samenspel maken we waar vanuit een organisatiecultuur, waarin onze drie kernwaarden Samen,
Betrokken en Professioneel op elk niveau tot bloei komen.
Hoe werken wij?
ZorgSpectrum werkt vanuit een inhoudelijke
gedreven ambitie aan de beste ondersteuning,
dicht bij de cliënt. Dat doen we met oog voor wat
iemand zelf nog wil en kan. Onze cliënten zijn
mensen die te maken hebben met verlies aan
vaardigheden en lichamelijk functioneren. Met
aandacht voor hun eigen leefstijl sluiten wij aan bij
persoonlijke ondersteuningswensen van cliënten en
diens mantelzorgers/netwerk. Dat doen we vanuit
respect voor eigenheid en persoonlijke kracht. Met
waarde voor elkaar en interesse in ieders cultuur.

Ieder mens is anders, iedere vraag is anders.
Daarom bieden wij een breed spectrum aan
passende ondersteuning en behandeling: op het
juiste moment én op de juiste plek. De vele
mogelijkheden variëren van lichte ondersteuning
thuis tot intensieve zorg in een beschermde
woonomgeving.

Het vakmanschap dat wij inzetten, komt voort uit wetenschappelijke onderbouwing én samen leren.
Als lerende organisatie willen wij onze professionals inspireren om zich permanent te ontwikkelen.
Daarbij geloven wij in een krachtenbundeling van vrijwilligers en collega’s uit verschillende
generaties. Deze krachten versterken we niet alleen binnen onze teams. Ook daarbuiten werken we
nauw samen met anderen. Zo bouwen we samen aan een gezonde organisatie en continuïteit van
ondersteuning en behandeling voor onze klanten en diens naasten.
“Oog voor u” en “Oog voor jou”
Wij investeren in de kracht van samenwerken vanuit een open dialoog. Dit brengt ons bij datgene
wat voor de cliënt betekenisvolle zorg is en wat voor de medewerker betekenisvol werk is.
Aansluiten en afstemmen, daar gaat het om. Dit vraagt om reflectie en het maken van keuzes. Zo
geven we samen vorm aan betekenisvol leven en betekenisvol werk. ‘Oog voor u’ als cliënt en ‘Oog
voor jou’ als medewerker.
ZorgSpectrum werkt vanuit de bovenstaande visie en is vanuit een inhoudelijke overtuiging
gedreven om te werken aan kwaliteitsverbetering. Kwaliteit, zoals deze vanuit de verschillende
perspectieven (die van de cliënt, diens netwerk en professionals) wordt ervaren en vanuit deze
verschillende perspectieven zou kunnen zijn.
Het jaarbeeld 2018 geeft op hoofdlijnen inzicht over de wijze waarop wij in 2018 vorm hebben
gegeven aan onze ambitie. Dit jaarbeeld kunt u vinden op
https://www.zorgspectrum.nl/jaarverslag2018/

Leeswijzer: Elk hoofdstuk van dit verslag start met onze visie en ambitie op een thema, gevolgd
door wat we hebben gedaan om deze ambitie te bereiken en onze resultaten met een vooruitblik
naar 2019.
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Leren van cliënten
We vinden het belangrijk dat we de cliënt kennen en inspelen op zijn behoeften. Zodat we niet
alleen voldoen aan de verwachtingen van de cliënt, maar dat we net iets meer bieden, waardoor
we het verschil maken.
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van wat we doen binnen ZorgSpectrum om bij te dragen
aan de kwaliteit van leven.

1.1

Keuze aan de cliënt

Leren van cliënten kan alleen als we hen vragen naar wat zij belangrijk vinden en wij hun keuze
kennen en deze respecteren. Daarnaast vinden we het belangrijk om te weten wat mensen vinden
van onze dienstverlening om van daaruit te kunnen verbeteren.

Nieuw Thuis
In onze locaties van Nieuw thuis zijn wij voortdurend aan het kijken
wat beter kan. Tao of Care, de eerste stap van zorg, wil zeggen dat
naast goede zorg en behandeling er een gelijkwaardige aandacht is
voor het sociale domein. Vragen die vanuit de mens met dementie
spelen: ‘Wat is nog belangrijk voor mij?, Wat verandert er voor mij
door de ziekte? Wat verandert er in mijn relaties met anderen?’
In 2018 zijn wij in onze
woonhuizen bij vijf teams aan
de slag gegaan met de Sociale
De tijd en de aandacht die we
Benadering Dementie. De medewerkers volgen een intensief
kunnen besteden aan bewoners
traject met de Tao of Care om te kijken wat zij nodig hebben
brengt mij weer tot de essentie
van mijn vak.
om meer aandacht te hebben voor het psychologische en
sociale domein. Vaak zijn medewerkers zo hard aan het werk
Medewerker Nieuw thuis
dat er niet tot nauwelijks tijd is om even stil te staan en af te
vragen wat een bewoner nu echt nodig heeft. Deze training
duurt ongeveer jaar. Uitgangspunt van de training is het delen van de ervaring en kennis vanuit het
jarenlange onderzoek van Anne Mei Thé, hoogleraar langdurige zorg en dementie. Dit heeft geleid
tot de Sociale Benadering Dementie. Voor meer informatie zie
https://www.youtube.com/watch?v=xqFunLUbZyI
De spiegelgesprekken met bewoners hebben we gecontinueerd. In 2018 zijn 18 spiegelgesprekken
gevoerd met bewoners en mantelzorgers over hun ervaringen, waarbij de zorgmedewerkers
toehoorders waren. In deze gesprekken zijn zowel complimenten als klachten geuit en deze zijn
door de teams opgepakt en verwerkt in verbeterplannen of in het jaarplan 2019. Er is grote
waardering voor de toename van het aantal activiteiten dat dichtbij de bewoner wordt ondernomen
(woning) of waar familie ook kan participeren (centrale activiteiten en voorstellingen). Het wordt
ook zeer gewaardeerd dat het mogelijk is om op andere locaties bijzondere activiteiten bij te
wonen (concert of muziekavond) en dat er dan voor vervoer wordt gezorgd. Er zijn wel vragen over
de haalbaarheid van sommige activiteiten, of deze voldoende passen bij de doelgroep en of
bewoners deze activiteiten echt waarderen. Familieleden blijven bezorgd over de bezetting in de
avond- en nachtdiensten, de werkdruk voor de medewerkers en het aantal mutaties van personeel.
Men waardeert het als er een stabiel team is dat men kent (zowel bewoner als familie) en waar de
onderlinge communicatie goed verloopt. Familie geeft aan dat zij graag beter op de hoogte wil zijn
van de veranderingen in de organisatie en op de woning/afdeling. Er wordt steeds meer gebruik
gemaakt van Familienet en het wordt echt gewaardeerd door de gebruikers als er regelmatig foto’s
en nieuwtjes op geplaatst worden door diverse disciplines.
Er zijn vragen gesteld over het uitblijven van de mogelijkheid om het cliëntendossier (ECD) in te
zien door de vertegenwoordigers. In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen om met het programma
‘CarenZorgt’ te gaan werken en in 2019 zal gerealiseerd worden dat alle cliënten en/of hun
vertegenwoordigers inzage krijgen in het cliëntdossier.
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We merken dat de belangstelling voor de spiegelgesprekken afneemt. Daarom gaan we in het
komende jaar hier op een andere wijze vorm en inhoud aan geven.
Op Zorgkaart Nederland geven mensen reviews over de ervaren zorg. We zijn blij met de positieve
ervaringen die wij terugkrijgen en we nemen contact op met mensen die een minder goede ervaring
hebben met onze dienstverlening om te kijken waar we kunnen verbeteren.

Ik krijg antwoord op elke vraag die ik stel. Als ik wat vraag dan wordt hier wat meegedaan. Er wordt gelijk iets
gedaan of aangeschaft wanneer mijn moeder ergens behoefte aan heeft. Ze vindt bijvoorbeeld iets lekker of
haar voedsel moet gemalen worden. Mijn moeder heeft een gebruiksaanwijzing ten aanzien van haar gedrag.
Ze zorgen er ook voor dat nieuwkomers ook die gebruiksaanwijzing tot hun beschikking hebben. Ze gaan verder
respectvol met haar om. De afspraken verlopen normaliter goed. Het concept van kleinschalig wonen spreekt
mij hier ook aan. Het is een relatief klein huis. Ik heb ook het idee dat geld hier geen rol speelt. Ze schaffen
met gemak eten en huishoudelijk spullen aan. Het is hier kortom net een hotel.
Dochter van bewoner De Plataan op Zorgkaart Nederland

Op diverse afdelingen is gestart met het uitnodigen van de bewoner en/of diens familie om deel te
nemen aan het multidisciplinair overleg.
In 2018 is gestart met een pilot Intramuraal Persoon Volgend Budget
(IPVB) in de locaties Vreeswijk en Hof van Batenstein. Het IPVB is één
van de voorbeeldprojecten uit het programma ‘Waardigheid en trots’
van het ministerie van VWS. Tien zorginstellingen in het land doen aan
de pilot IPVB mee. In feite is het een benadering waarbij het budget
(deel ZZP voor zorg) meer eigendom is van de bewoner zelf. De
medewerkers leren om de vraag boven water te krijgen wat de bewoner
(vaak ondersteund door naasten) echt zelf wil met ‘zijn/haar’ budget.
Medewerkers en bewoners worden zich meer bewust dat er keuze is
voor de bewoner en leren samen keuzes te maken. Tevens geeft het
inzicht waar de huidige ZZP financiering in tekortkomt. Voor deelname is gekozen omdat dit project
bijdraagt aan het inhoud geven aan de visie ‘Oog voor u’ en niet vanuit het bestaande aanbod de
ondersteuning vorm te geven. In 2019 vindt de evaluatie van deze pilot plaats. Dit project wordt in
2018 en 2019 gefinancierd vanuit de middelen Waardigheid & trots.

Tijdelijk bij ons
Op onze revalidatie- en herstel afdelingen vindt er elke twee weken een
bijeenkomst plaats over hoe mensen hun verblijf ervaren en wat zij
kunnen verwachten. Direct wordt informatie gegeven en afspraken
gemaakt als er iets verbeterd kan worden.
De cliënten van onze revalidatie en herstelafdelingen krijgen 2 weken
na hun vertrek een exit formulier toegestuurd zodat wij de zorg op
basis van de uitkomsten kunnen verbeteren. In 2018 zijn 173
formulieren geretourneerd. De tevredenheid was hoger (8.4) dan in
2017 (8.3). Verbeterpunten die door cliënten zijn aangegeven in de
exitinterviews betrof de informatievoorziening in Het Haltna Huis. Dit
wordt in 2019 opgepakt. Ten aanzien van de maaltijden was er de opmerking dat er voor ‘anders
etende’ te weinig mogelijkheden waren. Ook dit zullen we het komende jaar oppakken. Daarnaast
zullen we in de vraagstelling het thema ‘zingeving en beleving’ nader gaan uitvragen.
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Voor ons ontstond er uit het niets een nieuwe situatie op het moment dat zij (na het ziekenhuis) bij jullie
kwam. Ze moest opnieuw dingen leren, bepaalde zaken gingen niet meer, of enkel met ondersteuning.
De rol die jullie daarin hebben gehad is voor ons van onschatbare waarde geweest. Het zorgde voor
stabiliteit en ruimte om de nieuwe situatie ons eigen te maken. De sfeer die er op De Geinsche Hof
hangt, de zorg die jullie bieden (op de afdeling, maar ook de fysio, artsen, restaurantpersoneel en
zorgbureau), de wijze waarop jullie communiceren, maar vooral de betrokkenheid die jullie hebben
getoond is zo enorm helpend geweest. Wij zijn jullie daar zeer dankbaar voor. In een tijd waarin zorg aan
alle kanten wordt gekort en medewerkers flink onder druk komen te staan, hebben wij daar in de periode
bij jullie niets van gemerkt. Complimenten hiervoor!
Op dit moment woont ze al weer even in een aanleunwoning en gaat het goed. Ze mist de strakke
structuur en het sociale aspect van De Geinsche Hof, maar geniet wel van haar nieuwe woning en het
stukje zelfstandigheid wat ze terug heeft gekregen.
Zoon van een cliënt die revalideerde na een CVA

Bij u thuis
Op Zorgkaart Nederland worden er nauwelijks cliënten reviews
gegeven. Dit wordt veroorzaakt doordat mensen vaak zelf geen
computer hebben en/of zij het nut van Zorgkaart Nederland niet
inzien. De uitkomsten van deze reviews zijn daarom niet
representatief. Dit is de reden dat we In 2018 door een onafhankelijk
bureau een onderzoek pilot hebben laten uitvoeren. Het doel van deze
pilot was om de persoonlijke betrokkenheid bij zowel de cliënt als de
mantelzorger te vergroten, inzicht te verkrijgen in de tevredenheid
van cliënten inclusief de eventuele verbeterpunten en inzicht te
verkrijgen in wat nodig is voor de toekomst waarin cliënten steeds
langer thuis blijven wonen. De pilot was zo opgezet dat er onderzocht
werd of deze manier effectief, efficiënt en gewenst is onder cliënten en medewerkers. Aan het eind
van elk interview is cliënten gevraagd wat ze van het gesprek vonden. Daarnaast is gevraagd wat de
voorkeur is van cliënten om de tevredenheid te meten. Alle cliënten vonden het een fijn gesprek en
meerdere cliënten gaven aan het vooral ook gezellig te vinden dat er iemand langskwam. Op de
vraag hoe ze een volgende keer de tevredenheid zouden willen beoordelen, werd het meest
genoemd een gesprek met iemand, zonder voorkeur van persoon.
Dit onderzoek heeft geresulteerd in een hulpmiddel (vragen-set met inbreng van cliënten) om het
goede gesprek over kwaliteit van leven en kwaliteit van dienstverlening aan te gaan tussen cliënt en
wijkverpleegkundige. Dit hulpmiddel is vanaf eind 2018 ingezet om tijdens de gezamenlijke
evaluatie (tussen cliënt en wijkverpleegkundige) de wederzijdse verwachtingen te bespreken en van
daaruit afspraken te maken. In 2019 gaan we deze vragen-set vormgeven in ons elektronisch
cliëntdossier zodat we real time op individu-, team-, afdeling-, locatie- en organisatieniveau inzicht
krijgen in de ervaringen van cliënten en daarmee de zorg, begeleiding en ondersteuning kunnen
verbeteren.
In de pilot zijn drie thema’s specifiek onderzocht. Kwaliteit van leven werd vaak beoordeeld met
meerdere cijfers, wisselend per dag en afhankelijk van de gezondheid. Gemiddeld werd het cijfer
6.6 gegeven. De tevredenheid over de medewerkers werd gemiddeld beoordeeld met een 8.3 en de
gemiddelde aanbeveling voor de organisatie ZorgSpectrum kwam uit op een 8.1.
Zorgverlening aan cliënten met een indicatie voor langdurige zorg
In 2018 hebben 252 cliënten met een indicatie voor langdurige zorg (Wet Langdurige zorg indicatie),
zorg en ondersteuning ontvangen van de thuiszorgteams van ZorgSpectrum. Veel van deze cliënten
kregen daarnaast ondersteuning van andere specialisten zoals de specialist ouderengeneeskunde, de
psycholoog en/of casemanager dementie van ons mobiel geriatrisch team of het multidisciplinair
team van een dagbehandeling.
Net als in de locaties waar ZorgSpectrum verpleeghuiszorg biedt, hanteren we voor cliënten die
langdurige zorg thuis ontvangen het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit betekent onder andere
dat de wijkverpleging nauw samenwerkt met de behandeldisciplines die ZorgSpectrum heeft zodat
we tijdig specifieke expertise kunnen raadplegen. De richtlijnen die we hanteren voor de zorg van
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de mensen die in het verpleeghuis wonen hanteren we ook bij mensen thuis zodat, mocht tijdelijke
opname of verhuizing naar een verpleeghuis aan de orde zijn, we een goed lopende keten van zorg
realiseren.
De thuiszorgteams gaan uit van de zelfredzaamheid van de cliënt. Samen met de cliënt en zijn/haar
naaste wordt een zorgplan opgesteld op basis van het Omaha classificatie systeem. Tijdens het
doorlopen van Omaha komen de vier onderscheiden thema’s: compassie, uniek zijn, autonomie en
zorgdoelen aan de orde. Het zorgplan wordt altijd door een wijkverpleegkundige met niveau 5
opgesteld en regelmatig geëvalueerd waarbij de informatie van andere zorgverleners betrokken
wordt.
De wijkverpleegkundige is de spil tussen de verschillende disciplines (multidisciplinaire
samenwerking). Zij overlegt, stemt af en schakelt professionals met specifieke expertise in, waar
nodig. De contactverzorgende/verpleegkundige is het eerste aanspreekpunt voor de cliënt bij
praktische vragen en stemt structureel af met de wijkverpleegkundige.
We werken met een bereikbare dienst voor ieder team (niveau 3 of hoger). Als de
wijkverpleegkundige niet zelf aanwezig kan zijn om afspraken te maken met de cliënt om de zorg
op te starten, dan neemt de bereikbare dienst dit over zodat de zorg altijd opgestart en/of
aangepast kan worden.
Veilig en verantwoorde zorg in de thuissituatie is een gespreksthema bij het opstellen en het
evalueren van het zorgplan. Naast de cliënt zal bij dit gesprek, waar mogelijk en gewenst door de
cliënt, altijd een naaste van de cliënt aanwezig zijn. Daarnaast is dit thema een continu
aandachtspunt van zorgverleners die bij de cliënt thuis komen. Zij hebben hierin een signalerende
rol en ondernemen waar nodig actie in afstemming met de wijkverpleegkundige.

1.2

Behandeling van onvrede

Ons streven is een snelle en adequate afhandeling van de klacht. Alle klachten worden
geanonimiseerd geregistreerd en indien van toepassing wordt er een advies gegeven dat de
kwaliteit van de zorg- en dienstverlening kan verbeteren.
In 2018 daalde de uitingen van onvrede ten opzichte van 2017 met 40% (van 72 naar 43). De daling
van het aantal klachten is met name zichtbaar bij het thema ‘basiszorg’. Wel is er bezorgdheid
over de juiste deskundigheid en voldoende bezetting. Het is opvallend dat er dit jaar 3 klachten zijn
behandeld waar de communicatie over overplaatsing een belangrijk onderdeel van de klacht was.
Twee van deze klachten betrof het overplaatsen naar een andere organisatie waarbij de
onbekendheid met de procedures voor verwarring heeft gezorgd.
We vinden dat de afhandeling van de klacht(en) binnen 6 weken afgerond moet zijn tenzij er een
gegronde reden is voor uitstel van deze termijn. In 2018 heeft een langdurige klachtbehandeling
plaatsgevonden, waarbij klagers op de hoogte waren van de overschrijding van de termijn van 6
weken. De behandeling van een andere klacht heeft ook langer dan 6 weken geduurd, omdat het
plannen van een afspraak met de klager en betrokken medewerkers moeizaam verliep. Dit is goed
afgestemd met de klager. De overige klachten zijn binnen de termijn van 6 weken afgehandeld
(85%) waarvan bijna de helft van de klachten (50% van het totaal) binnen 2 weken na de eerste
melding. Alle klachtprocedures gestart in 2018 waren op 31 december afgerond.

1.3

Samen zeggenschap

Centrale cliëntenraad

Stem voor de cliënt

De Centrale cliëntenraad vindt het belangrijk dat er meer stem komt voor de cliënt en diens
naasten. Met name bij Nieuw thuis, was het erg lastig om mensen te vinden voor de cliëntenraad.
Ondanks diverse acties om mensen te werven heeft dit niet geleid tot voldoende resultaat. Dit
betekent dat de cliëntenraad van Nieuw thuis niet in staat is om haar achterban voldoende te
raadplegen. Daarnaast merkten de cliëntenraden dat er onvoldoende medezeggenschap kon
plaatsvinden omdat in meer of mindere mate de cliëntenraad te laat betrokken wordt bij nieuw
beleid dan wel informatie mist.
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In dit kader zijn de cliëntenraden, de bestuurder en managers in gesprek gegaan om samen te
zoeken naar oplossingen om de stem van de cliënt en diens naasten beter te laten horen en
medezeggenschap beter vorm te geven. Deze gesprekken hebben tot gezamenlijke doelstellingen
geleid die we in 2019 willen behalen.

Huisvesting

De Centrale Cliëntenraad heeft regelmatig zijn bezorgdheid geuit over het uitblijven van concrete
oplossingen voor de op handen zijnde sluiting van locatie Vreeswijk. Er is hard gewerkt aan het
zoeken naar alternatieve locaties. Voorlopig is uitstel bedongen voor de sluiting van Vreeswijk,
waardoor meer tijd is verkregen. Er wordt gewerkt aan een huisvestingsplan waarin ook de andere
locaties worden betrokken.

Personeelsproblematiek

De manager Medewerker & Organisatie heeft twee keer in de vergadering van de Centrale
Cliëntraad toegelicht hoe er wordt gewerkt aan de opbouw van het personeelsbestand. Belangrijke
punten zijn daarbij het tegengaan van de uitstroom, de start van het in eigen huis opleiden van
medewerkers (Leerhuis) en het terugdringen van ziekteverzuim.

Waardigheid & Trots

De extra gelden die beschikbaar zijn gekomen uit het programma Waardigheid en trots zijn omgezet
in een aantal verbeteringen in het dagelijks welzijn van de bewoners. Op verzoek van de Centrale
Cliëntenraad is er een overzicht gemaakt van alle activiteiten die ten behoeve van het welzijn van
de bewoners en cliënten zijn ondernomen. Hieruit blijkt dat er substantiële stappen zijn gezet in
het welzijnsbeleid.

Sluiting recepties

De eerder genomen maatregel tot sluiting van de recepties in de locaties heeft regelmatig tot
vragen geleid. De Centrale Cliëntenraad constateerde dat niet overal het gevoel was van een
gastvrij ontvangst. Een evaluatie met de manager Gastvrijheid & Service heeft er toe geleid dat er
een paar werkgroepen zijn ingesteld die met de geschetste problematiek aan de slag gaan.
Daarnaast heeft de Centrale Cliëntenraad invloed gehad op de visie ‘leren van ervaringen en
daarmee verbeteren’. Dit betekent dat ZorgSpectrum toe werkt naar een integrale uitvraag van
ervaringen (cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers) om van daaruit te werken aan
integrale verbetering. De Centrale Cliëntenraad heeft ook geparticipeerd in de leveranciersselectie
ten behoeve van het vormgeven van deze metingen. De cliëntenraden van de bedrijfseenheden
worden in 2019 betrokken bij het opstellen van de vragenlijsten.

2.

Leren van en met elkaar

Leren gebeurt niet alleen tijdens scholing, opleiding en cursussen. Vooral tijdens het werk leren
medewerkers veel van en met elkaar. De werkplek is de beste leerplek die er is. We zorgen daarom
voor een goed leerklimaat om zo het leerrendement te verhogen en werken samen om expertise op
de juiste wijze in te zetten. We vinden het belangrijk om kennis en ervaring in de organisatie
delen. En we vinden het belangrijk om met en van andere organisaties te leren.

2.1

Leren van elkaar

We vinden het belangrijk dat we onze kennis delen en leren van elkaar.
Kennis en ervaring wordt in onze organisatie veelvuldig gedeeld. Zo organiseerde de bedrijfseenheid
Tijdelijk bij ons het ‘Grijs en (van de ) wijs’ jaarcongres met als thema’s: psychiatrische
problematiek en onbegrepen gedrag en worden handvatten aangereikt hoe hiermee om te gaan.
Ook organiseren we regelmatig het zogenaamde ‘broodje wetenschap’. In deze lunchbijeenkomsten
vertellen we elkaar waar we mee bezig zijn. Thema’s die afgelopen jaar aan de orde zijn geweest
waren: ambulante geriatrische zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen, GRIP op
probleemgedrag, waarbij het gaat om een structurele manier om probleemgedrag aan te pakken,
Sensistep, een druksensor die gebruikt wordt in de revalidatie, de zorg voor jonge mensen met
dementie, de nieuwe wetenschappelijke richtlijn behandeling van probleemgedrag bij mensen met
dementie en een brainstorm over de herinrichting van het loopcircuit van de bewoners.
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Verder worden er tijdens de lunch verschillende innovaties in de zorg gepresenteerd die ofwel al in
gebruik zijn bij ZorgSpectrum, of die in een testfase zijn. Zo kon je o.a. de CRDL voelen, de
belevenistafel in werking zien, het slimme matras zien en de medicijnmedicatiedoos de Medido.

2.2

Voldoende en vakbekwame medewerkers
Professionele ondersteuning leveren is een kunst en een kunde. Een
kunst om voldoende vakbekwame professionals voor onze organisatie te
boeien en vervolgens aan onze organisatie te binden. Een kunde om
passend te faciliteren zodat de juiste man/vrouw op de juiste plaats zit
die aansluit bij wat onze cliënten nodig hebben en met plezier werkt.
In deze paragraaf geven wij weer hoe we hier in 2018 aan gewerkt
hebben.

Voortbordurend op de missie en visie van ZorgSpectrum, hebben we veel energie en acties ingezet
om het werkplezier te vergroten. Want zonder ‘Oog voor jou’ (collega’s) kunnen we met elkaar
onze visie ‘Oog voor u’ (cliënten) niet waarmaken.
Groei in ons personeelsbestand
Werkplezier begint met voldoende collega’s. Bovendien biedt het hebben van voldoende collega’s
ook een efficiënter dienstrooster. Er is daarom veel energie gestoken in de centrale werving.
Hiervoor is een specifieke functionaris (recruiter) aangesteld zodat we nu beter zichtbaar zijn op de
vacaturesites en sollicitanten binnen één dag worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Samen onderzoeken we dan welke mogelijkheid het best past bij de kandidaat. Deze nieuwe aanpak
heeft mooie resultaten opgeleverd! Want in 2018 hebben we samen 376 nieuwe collega’s voor
ZorgSpectrum gevonden. Een indrukwekkend getal, maar ook een belangrijk keerpunt.
Uitstroom blijft een aandachtspunt
In 2017 was onze uitstroom groter dan de instroom. Verheugend is dat in 2018 de instroom duidelijk
hoger was dan de uitstroom. Toch blijft de relatief hoge uitstroom een belangrijk aandachtspunt.
Daarom vragen we collega’s die ZorgSpectrum verlaten een enquête in te vullen waarin naar de
reden van hun vertrek wordt gevraagd. De resultaten en verbeterpunten bespreken we elk kwartaal
in het management. Voor het jaar 2019 gaan we daar nog meer aandacht aan besteden en zullen we
niet alleen collega’s schriftelijk benaderen, maar ook telefonisch. Op die manier hopen we een nog
beter beeld te krijgen hoe we medewerkers beter aan onze organisatie kunnen binden.
‘Welkom App’
In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor de ontwikkeling van de ‘Welkom App’. Met deze
digitale app voor nieuwe medewerkers willen we collega’s nog vóór hun start een fijn welkom
geven. De app geeft alle informatie die zij nodig hebben om een goede start te maken bij
ZorgSpectrum. We zijn er trots op dat we de nieuwe app in maart 2019 kunnen lanceren!
Daarnaast is in aanvulling op het zogenaamde ‘blogteam’ gestart met Instagram verhalen. In het
blogteam schrijven onze collega’s over hun vak en werken bij ZorgSpectrum; wat hun raakt en
boeit. Allemaal verhalen uit de dagelijkse praktijk en hoe zij het ervaren. Zo delen we niet alleen
verhalen met elkaar, maar hopen we dat deze verhalen bijdragen aan het boeien van potentiële
medewerkers). Met de verhalen op Instagram brengen we ook het werken bij ZorgSpectrum in
beeld.
Leerhuis Spectrum
Dat er een grote behoefte is aan gediplomeerde verzorgenden en
verpleegkundigen, nu en in de toekomst, is duidelijk. Vooral in het
midden van het land is de nood hoog. Reden voor ZorgSpectrum om in
samenwerking met MBO Utrecht te starten met een nieuwe manier van
opleiden; Het Leerhuis Spectrum.
Gedurende de opleiding krijgen de leerlingen drie dagen per week in de
praktijk les. Direct de zorg in dus. Daarnaast gaan de studenten één dag
in de week naar school in De Geinsche Hof, daar heeft ZorgSpectrum
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het leslokaal. De docenten van MBO Utrecht komen dan naar ZorgSpectrum. Er zal gebruik gemaakt
worden van de inzet van de specialisten, zoals psycholoog, specialist ouderengeneeskunde,
ergotherapeut en andere specialisten binnen ZorgSpectrum als gastdocenten. Zo komen theorie en
praktijk nog meer samen.
Aandachtspunten voor 2019
Helaas is het ziekteverzuim niet gedaald, ondanks het inzetten van verschillende acties. Ook in 2019
wordt dit een belangrijk aandachtsgebied en gaan we over tot het inzetten van arbeidsdeskundigen.
Daarnaast blijven we vol inzetten op recruitment.

2.3

Cultuur & Leiderschap

Cultuur en leiderschap vinden we belangrijke middelen om motivatie, bevlogenheid en
ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Wij geloven erin dat een open cultuur met als basis
gelijkwaardigheid en verscheidenheid leidt tot grotere betrokkenheid, betere prestaties en meer
welbevinden in onze organisatie.
In alle locaties zijn we gestart met zogenaamde ‘dialoogsessie’ om het open gesprek met
medewerkers te voeren wat hen bezighoudt. Tijdens de dialoogsessies hebben we veel informatie
opgehaald over het werkplezier en de zaken die aandacht behoeven. De Raad van Bestuur
participeerde in diverse dialoogsessies (de betrokkenheid van bestuurder is verder uitgewerkt in
hoofdstuk 6).
Er is een visie opgesteld voor de leiderschapsstijl die wij wensen om ontwikkeling van medewerkers
te stimuleren. Op basis van deze visie is een leiderschapsprogramma opgesteld dat in 2019 haar
beslag zal krijgen.

2.4

Samen zeggenschap

De Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad kijkt zowel naar het belang van de medewerkers als naar het belang van de
organisatie. Dat heeft alles met elkaar te maken. Het is goed voor de medewerkers als het goed
gaat met de organisatie. En het is goed voor de organisatie als het goed gaat met de medewerkers.
De Ondernemingsraad heeft in 2018 een scala van adviezen en/of instemming gegeven op diverse
onderwerpen. Daarnaast hebben zij zich specifiek gericht op de thema’s: agressie & veiligheid,
herijking functiegebouw & functiewaardering en roosterbeleid. Zij zijn ook betrokken bij de visie op
uitvraag van ervaringen en de bijbehorende leveranciersselectie.
De Ondernemingsraad heeft invloed gehad op de visie ‘leren van ervaringen en daarmee
verbeteren’. Dit betekent dat ZorgSpectrum toe werkt naar een integrale uitvraag van ervaringen
(cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers). De Ondernemingsraad heeft ook
geparticipeerd in de leveranciersselectie ten behoeve van het vormgeven van deze metingen. De
Ondernemingsraad wordt in 2019 betrokken bij het opstellen van de vragenlijsten voor
medewerkers.
Ook is de Ondernemingsraad betrokken bij de evaluatie van de taakverdeling in de locaties naar
aanleiding van het vervallen van de recepties.
De Ondernemingsraad heeft éénmaal per maand een formele overlegvergadering met de
bestuurder. Daarnaast is er vier keer per jaar een informeel overleg, gericht op signalen, kansen en
met elkaar bijpraten. De informele overleggen worden als zeer nuttig ervaren en zullen worden
voortgezet in 2019. Jaarlijks heeft de Ondernemingsraad formeel en informeel overleg met de Raad
van Toezicht. De Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad treffen elkaar minimaal éénmaal
per jaar in hun overleg, evenals de Zorg Advies Raad en de Ondernemingsraad.
De Zorg Advies Raad
De Zorgadviesraad heeft zitting in de commissie verantwoord vrij, de commissie medicatie
veiligheid en de commissie zorgkwaliteit & preventie. Daarnaast heeft de Zorg Advies Raad advies
gegeven over hygiëne bij het gebruik van smartphones en tablets, het gebruik van handschoenen in
de wijkzorg en hygiëne op het gebied van po spoelers en urine uitscheiding. Ook het
ambitiedocument en de reglementen zijn aangepast.
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De Zorg Advies Raad heeft net als de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad invloed gehad op
de visie ‘leren van ervaringen en daarmee verbeteren’ en is betrokken geweest bij de
leveranciersselectie.

2.5

Leren van anderen en anderen van ons

Leren van elkaar vinden we belangrijk, niet alleen binnen ZorgSpectrum maar ook daarbuiten met
andere organisaties. Samen kom je verder, samen kan je leren van elkaar en met elkaar.
Daarom maken wij deel uit van verschillende netwerken om onze kennis en ervaring te delen en zo
samen verder te komen en de kwaliteit van zorg voortdurend te verbeteren.
Naast alle regionale ketenzorg netwerken (o.a. palliatieve zorg, dementie, CVA, Parkinson, Niet
Aangeboren Hersenletsel, etc.) participeren wij in de CaranteGroep. Dit is een netwerkorganisatie
bestaande uit dertien zorginstellingen voor mensen die verpleging & verzorging behoeven en voor
mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast vormen wij een lerend netwerk met
zorgcentra De Betuwe, Coloriet en Bartholomeus, werkten we samen met de Saxenburgh Groep
tijdens de challenge Verpleeghuizen van de Toekomst en maken wij deel uit van het
kwaliteitsnetwerk van ActiZ en de vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in
Utrecht (IVVU).
Verder vinden we het mooi als organisaties die beleid maken komen kijken naar onze praktijk. In de
zomer kregen we in locatie De Geinsche Hof bezoek van een afvaardiging van het ministerie van
VWS, de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en het NIP (Nederlands instituut van Psychologen). Zij
waren benieuwd hoe wij vorm geven aan de extramurale behandeling die binnenkort wordt
overgeheveld van de Wlz (Wet langdurige zorg) naar de Zvw (Zorgverzekeringswet). Naast het
ervaren hoe het is op onze dagbehandeling voor mensen met dementie en onze dagbehandeling voor
mensen met de ziekte van Parkinson, hebben zij presentaties gekregen over onze
behandelprogramma’s en ons Mobiel Geriatrisch Team met daarin de specifieke rol van de
psycholoog. De delegatie was onder de indruk en heeft ons goede adviezen gegeven om door te
kunnen ontwikkelen.

3.

Verbinden

We vinden het belangrijk dat de klant verbinding houdt met de samenleving en met zijn netwerk.
Daarom ondersteunen en/of faciliteren wij hen bij het ondernemen van activiteiten die verbinding
mogelijk maakt. En we vinden het belangrijk dat we ons verbinden aan de samenleving.
In dit hoofdstuk geven we een aantal voorbeelden wat op dit thema hebben bereikt.
FITstroke voor 6 cliënten uit de 1e lijn is met succes van start gegaan. Oud-revalidanten volgen de
circuittraining FITstroke. FITstroke is een wetenschappelijk onderbouwde circuittraining voor o.a.
mensen in de chronische fase na een CVA (hersenbloeding). De FITstroke wordt gegeven door onze
fysiotherapeuten ondersteund door studenten van de opleiding Fysiotherapie van de Hogeschool
Utrecht. De circuittraining bestaat uit verschillende functionele oefeningen waarin cliënten
uitgedaagd worden om spierkracht, balans, coördinatie en uithoudingsvermogen te behouden en
waar mogelijk zelfs te verbeteren.
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De Beursvloer Vianen leverde maar liefst 11 matches op en de volgende "deals" zijn gemaakt:
Een rondleiding voor cliënten in de Grote Kerk in Vianen met als tegenprestatie 4 dinerbonnen in
het Grand Café van ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein, twee acts van de toneelroute 2018 die
in Hof van Batenstein gespeeld worden met als tegenprestatie hapjes voor de vrijwilligers, een
lezing wipkorenmolen met als tegenprestatie een hapje en drankje, prijsjes voor de bingo van de
Kringloop met als tegenprestatie dat bewoners helpen bij opruimen van binnengekomen spullen,
een workshop mindfull yoga voor ouderen met als tegenprestatie het faciliteren van de ruimte,
deelnemers en publiciteit, een jaarabonnement speelotheek met als tegenprestatie hapjes voor
vrijwilligers, een presentatie aan bewoners van de dierenambulance met als tegenprestatie het
bieden van vergaderfaciliteiten, een optreden door harmonieorkest Excelsior, een training/lezing
voor vrijwilligers en mantelzorgers door ‘dementie vriendelijk Vianen’, waarbij ZorgSpectrum de
ruimte en deelnemers faciliteert € 150, - aan prijzen voor de bingo van de Makro met als
tegenprestatie contact over mogelijke samenwerking en ook nog een workshop herkennen van
laaggeletterdheid voor medewerkers Welzijn en activering met als tegenprestatie iets bij de koffie
of borrel.
Bij het project DuurSaam Houten staat ‘goed oud worden’
centraal. Het is een samenwerkingsverband tussen de
gemeente Houten, het St. Antonius Ziekenhuis,
ouderzorgorganisaties en welzijnsorganisatie VanHouten&Co.
ZorgSpectrum is een van de partners.

“In het lokale schuilt de kracht. Daar
begint het. In het klein. Door van elkaar
te willen leren.”
Vivian Broex, bestuurder

In 2018 zijn de volgende resultaten bereikt: tussen de eerste lijn, ziekenhuis en organisaties voor
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop cliënten door de
zorgketen heen begeleid worden. Het gaat daarbij onder andere over goede overdrachten. Ook is
een app in gebruik genomen (veilige chat) om de communicatie over cliënten makkelijker te maken.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de vorm van het zorgplan bij kwetsbare ouderen,
ongeacht de plek en de verantwoordelijk behandelaar. Er zijn verwijslijnen uitgewerkt rondom
ouderen met dementie en er is afgesproken hoe de trajectbegeleiding door de casemanager
verloopt.

Samenwerken aan een oplossing voor doorstroming vanuit het ziekenhuis.
Tijdens het griepseizoen van 2018 raakten ziekenhuizen overbelast. Dit
was een onwenselijke situatie voor de hele keten. Het St. Antonius
Ziekenhuis en drie organisaties voor herstel- en revalidatie
ZorgSpectrum, AxionContinu en Careyn zijn daarom een samenwerking
aangegaan om goede, aansluitende zorg te kunnen bieden tijdens het
griepseizoen van 2019.

Het ziekenhuis en ZorgSpectrum zijn in het najaar van 2018 als eerste gestart
met het werven van ketenverpleegkundigen. Deze verpleegkundigen beginnen in
het ziekenhuis en worden daar ingewerkt voor de zorgverlening in de keten.
Zodra het ziekenhuis de griepbedden sluit, gaan de verpleegkundigen met de
patiënten mee naar ZorgSpectrum, waar de cliënten vervolgzorg krijgen.
Door de regiodruk op de bedden hebben we elkaar de laatste weken wat vaker gesproken. En in die
periode heb ik ook kennisgemaakt met jouw mensen. Ik wil daar graag over laten weten dat ik dit wel erg
plezierig samenwerken vind. De nood was hoog en de afgelopen weken waren voor mij, onze medewerkers
en patiënten buitengewoon druk en lastig. Het is dan ook plezierig dat er vanuit ZorgSpectrum zo snel en
goed gehandeld werd. Op alle niveaus en op alle fronten. Ik hoor van mijn mensen veel positieve geluiden
over ZorgSpectrum. Over de oplossingsgerichtheid, het meedenken, het snelle handelen. Ik ben daar echt
heel blij mee en wil je dat graag laten weten. Zoals ik al eerder aangaf gaat deze situatie in de regio
volgens mij wel een semi-structureel karakter krijgen. Aan ons om een structurele aanpak te bedenken.
Samen met de mensen op de werkvloer die weten wat werkt. Als ik terugkijk op de afgelopen periode dan
dat weet ik dat dit gaat lukken. Dus veel dank en hulde aan je team!
Luc Demoulin, Lid Raad van Bestuur Antoniusziekenhuis
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We zijn op een van onze revalidatie afdelingen gestart met een Mantelzorg meeloopochtend

Mantelzorgers worden vanaf het begin betrokken bij het revalidatietraject. Deze momenten worden
ook vastgelegd in het behandelplan. Dit geeft duidelijkheid voor cliënt en familie en het zorgt
ervoor dat medewerkers een beter beeld hebben van het netwerk om iemand heen. Familie is vanaf
het eerste moment betrokken, waardoor ook verwachtingen bij hen helder zijn. De eerste reacties
zijn positief en het ziet ernaar uit dat dit in 2019 ook op de andere revalidatie-afdelingen wordt
ingevoerd.

4.

Huis op orde

Met huis op orde bedoelen we het continu werken aan kwaliteit en veiligheid
als basis voor goede zorg. Werken aan kwaliteit komt niet vanzelf. Daar ben
je dagelijks mee bezig. In dit hoofdstuk geven wij weer op welke wijze wij
dit doen.

4.1

Veilige zorg

Veiligheid vinden we een hoog goed om leed en letsel te voorkomen.
In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de wijze waarop wij omgaan met de veiligheid van zorg.
Cijfermatige informatie hierover kunt u vinden op de openbare databank van het Zorg Instituut
Nederland. Zie hiervoor: https://www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-verpleeghuiszorg
Preventie van vallen
Met alle cliënten die bij ons in zorg zijn, bespreken we minimaal twee maal per jaar welke
zorgrisico’s er voor hem of haar zijn. Samen wegen we af of we deze risico’s bewust willen nemen
en/of welke acties ondernomen moeten worden om de geconstateerde risico’s te voorkomen of te
beperken. Om vallen te voorkomen maken we gebruik van sensoren, valmatrassen en extra lage
bedden.
Medicatie veiligheid
Als iemand (tijdelijk) bij ons komt wonen dan vindt er minimaal 2x per jaar een medicatie review
plaats door de apotheker en de specialist ouderengeneeskunde. Dit houdt in dat samen gekeken
wordt wat opvalt in het medicatiegebruik en of dit aanpassing behoeft. In de thuiszorg vraagt de
wijkverpleegkundige de huisarts voor de medicatiereview. Medicatieveiligheid is een thema dat wij
bijzondere aandacht geven. Samen met de cliënt kijken we of het in eigen beheer hebben van
medicatie veilig verloopt. Is eigen beheer niet meer mogelijk dan nemen de zorgverleners het
medicatiebeheer van de cliënt over.
Verantwoord vrij
We vinden het belangrijk dat mensen de vrijheid hebben om te gaan en staan waar zij willen.
Vrijheid beperkende maatregelen gebruiken wij daarom niet, tenzij het gevaar onverantwoord is.
Natuurlijk gaat dit altijd in afstemming met de cliënt en/of diens familie. De commissie
‘Verantwoord vrij’ ondersteunt de teams om op een verantwoorde wijze om te gaan met
beschermende maatregelen. Om vrijheid met minder risico te realiseren, maken we voornamelijk
gebruik van sensoren die een signaal afgeven aan de verzorgende, zodat deze de cliënt kan
begeleiden als deze in beweging komt.
Moeilijk verstaanbaar gedrag en agressie
In toenemende mate ondersteunen wij mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Moeilijk
verstaanbaar gedrag begrijpen we niet meteen. Het gedrag is onverwacht; soms kunnen mensen
zelfs agressief zijn naar anderen of naar zichzelf. Met dit gedrag wil iemand vaak vertellen dat er
iets niet klopt. Dat ze iets anders willen of niet tevreden zijn met de manier waarop de situatie op
dat moment is. Dit gedrag kan worden veroorzaakt door een psychiatrisch ziektebeeld, door ziekten
die gedragsveranderingen met zich meebrengen of door andere beperkingen. Net als vorig jaar
maken we gebruik van video interventie als instrument voor reflectie op eigen handelen en de GRIP
methode. Deze interventie bestaat uit een scholing waarin je leert wat de oorzaak is van
probleemgedrag. Als je weet waar het probleemgedrag vandaan komt, hoeven er minder snel
kalmerende medicijnen voorgeschreven te worden. Daarnaast bevat de interventie een stappenplan
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voor methodisch werken via een online tool GripOnline. Hiermee leert het hele zorgteam in vier
stappen hoe methodisch gewerkt moet worden: signaleren, analyseren, behandelen en evalueren.
Vroegtijdig bespreken van wensen (advance care planning)
Als cliënten bij ons komen wonen of revalideren bespreekt de specialist ouderengeneeskunde altijd
de wensen van de cliënt op het gebied van behandeling, reanimatie, ziekenhuisopname en overige
thema’s die belangrijk zijn om te weten voor het geval dat cliënt in een acute situatie komt,
omdat op dat moment vaak niet de mogelijkheid is om daarover na te denken en te besluiten.

4.2

Faciliteren van ondersteuning

We vinden het belangrijk dat de dienstverlening van onze ondersteunende afdelingen bijdraagt aan
het ‘ontzorgen’ van onze professionals die de cliënt en diens naasten ondersteunen.
In dit hoofdstuk geven we aan hoe de ondersteunende afdelingen hieraan gewerkt hebben in 2018.
Binnen de afdeling bedrijfsvoering (Financiële administratie, Control, ICT en Inkoop) heeft 2018
vooral in het teken gestaan van het op orde krijgen van de basisprocessen. Zo is het proces rondom
het verwerken van inkoop- en verkoopfacturen verbeterd, waardoor eerder op (management)
informatie gestuurd kon worden. Ook is er aandacht besteed aan de juiste technische inrichting en
autorisaties voor de administratieve systemen die we binnen ZorgSpectrum gebruiken.
Daarnaast is er veel werk verricht aan activiteiten
rondom de invoering van de AVG (Algemene Verordening
Gegevens-bescherming) waar we als organisatie vanaf
2018 verplicht aan moeten voldoen. Tot slot zoeken we
als afdeling steeds meer de verbinding met de
bedrijfseenheden zorg, zodat we hen nog beter kunnen
ondersteunen in de directe dienstverlening naar onze
cliënten.

Wij gebruiken op onze afdeling een programma
via internet….mag dit? Ik gebruik WhatsApp voor
mijn werk…. mag dat? Bij wie kan ik terecht met
mijn vragen over privacy?
medewerkers

Gastvrijheid en service wil graag de facilitaire waarde verhogen. Naast de
zorg, zijn dit tenslotte ook belangrijke aspecten die bijdragen aan het
welzijn van de cliënt. Dat kan door aandacht te besteden aan de
ambiance, bejegening, gastvrijheid, eten en drinken, de kwaliteit van het
gebouw en een frisse omgeving met een schone uitstraling. Om aan deze
ambitie te voldoen, hebben we in 2018 een kwaliteitsslag bij de
linnenvoorziening gerealiseerd, zodat cliënten minder verschillende
mensen in hun appartement hoeven te ontvangen. En een kwaliteitsslag in
het technisch beheer van onze gebouwen door de aanstelling van
huismeesters. Daarnaast zijn we gaan werken met het pakket ‘zorgboodschap’ waardoor
zorgmedewerkers rechtstreeks hun boodschappen kunnen bestellen en hun budget monitoren.
Hierdoor kunnen zij sneller inspelen op de wensen van de cliënt als het gaat om de maaltijden.
De afdeling Klantadvies verzamelt alle kennis over onze dienstverlening en zoekt continu naar het
maken van de juiste match tussen de cliënt en onze diensten. Er is veel verbeterd in het
administratieve proces waardoor zorgmedewerkers meer ontzorgd worden en onze cliëntgegevens
completer zijn. Er is een nieuwe folderlijn gerealiseerd zodat (toekomstige) cliënten heldere
informatie krijgen over onze dienstverlening en er zijn drie edities van het magazine ‘Samen’
uitgekomen, met onder andere mooie ervaringsverhalen van onze cliënten.

4.3

Kwaliteit & Kwaliteitsmanagementsysteem

De manier waarop wij onze systemen inrichten om kwaliteit te ‘managen’ draagt bij aan het
toevoegen van waarde voor de cliënt.
ZorgSpectrum is sinds 2012 ISO Health gecertificeerd. In 2018 zijn we op zoek gegaan naar een
kwaliteitssysteem dat beter aansluit bij onze visie en de kwaliteitskaders. Een systeem dat ons
verder kan helpen bij het continu leren en verbeteren, een methodische en cyclische manier van
werken bewerkstelligt én waarbij veel aandacht is voor reflectie. Om zo het lerend vermogen van
teams en professionals te versterken. In 2019, als ons certificaat afloopt, gaan we van het
certificaat ISO Health over naar de ISO certificering, omdat deze meer vrijheid biedt om ons
kwaliteitssysteem in te richten.
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Om als organisatie in een continu proces te leren en verbeteren, vinden we het belangrijk dat er op
alle niveaus in de organisatie methodisch wordt gewerkt. Dit betekent dat wij planmatig aan onze
gezamenlijke doelen werken, daar waar de zorg geleverd wordt en daar waar de organisatie
gestuurd en bestuurd wordt. Alle niveaus zijn afhankelijk van elkaar. Daarom maken we aan elkaar
inzichtelijk hoe het ervoor staat, welke acties er zijn of worden ingezet om te verbeteren en wat de
resultaten daarvan zijn. Zo ontstaat een continuüm van leren en verbeteren. Dit doen wij door met
elkaar in dialoog te zijn, door te reflecteren op ons handelen en bij te stellen waar nodig. Zo
kunnen we verantwoording afleggen, bijsturen, gezamenlijk oplossingen bedenken, van elkaar leren
en een antwoord geven op de vraag: Zijn we bezig met de juiste dingen en doen we de juiste dingen
goed?
Ons interne auditteam heeft audits uitgevoerd op het gebied van onze administratieve processen
met betrekking tot zorgdeclaraties. Ook zijn alle bedrijfseenheden getoetst op de kwaliteit en
veiligheid van zorg. Hierbij zijn als toetsingskader het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, het
concept kwaliteitskader wijkverpleging, elementen van het toetsingskader revalidatiezorg en de
toetsingscriteria van het toezichtkader IGZ thuiszorg 2017 gehanteerd. Bijzondere aandachtspunten
hierbij waren onder andere: Risico in overdrachten, helderheid van verantwoordelijkheden,
behandelplan van de huisarts, samenwerking rondom het multidisciplinaire behandelplan,
vrijheidsbeperking bij de locaties zonder BOPZ erkenning, veilige medicatiezorg en toets op de
voortgang van de minors vanuit de ISO audit 2017. De resultaten zijn, waar nodig, door de
bedrijfseenheden omgezet in een verbeterplan.

5.

Vernieuwen
Om kwaliteit te kunnen blijven bieden gaan we met onze tijd
mee door, in samenwerking met andere partijen, te zoeken
naar nieuwe oplossingen o.a. met behulp van technologie en
wetenschappelijk onderzoek.
In dit hoofdstuk geven we weer op welke wijze we in 2018 bezig
zijn geweest met innovatie & onderzoek. En welke overige
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

5.1

ZorgSpectrum Innovatie Team

Halverwege 2018 zijn we gestart met het ZorgSpectrum innovatieteam. Dit is een groep
medewerkers die actief op zoek gaat naar innovatieve ideeën die aansluiten op wensen en
problemen in de zorg. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe hulpmiddelen zijn, maar ook door
de manier van werken te veranderen. De bedoeling is dat dit team 5 keer per jaar bij elkaar komt
om ideeën uit te wisselen of op werkbezoek te gaan. Voorbeelden van innovaties die we hebben
ingezet zijn de Identifi en de slimme matrassen (zie verder 5.3 inzet van technologie).

5.2

Wetenschappelijk Onderzoek

ZorgSpectrum wil nieuwe (technologische) oplossingen voor haar klanten vinden die bijdragen aan
kwaliteit van leven.
In dit kader doen we mee aan diverse onderzoeken in samenwerking met andere partijen.
ZorgSpectrum heeft ook een onderzoekscommissie die beoordeelt of de onderzoekaanvragen passen
in de visie en de organisatieontwikkeling. Deze paragraaf geeft aan in welke onderzoeken wij
participeren.
Sensi-step, een druksensor vanuit Universiteit Twente
De Sensi-step, is een druksensor die in de zool van een schoen is ingebouwd en die registreert
hoeveel druk er wordt uitgeoefend op de voet. Het is een vrij nieuw apparaat waar nog niet veel
gerichte ervaring mee is opgedaan, maar de verwachtingen zijn dat dit apparaat veel waardevolle
informatie kan genereren over het beloop van een revalidatie. Door middel van directe feedback
naar cliënt en behandelaar wordt informatie gegeven over de mate van belasting. . Medio maart
2019 zal op het jaarcongres van de kaderartsen geriatrische revalidatie een presentatie worden
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gegeven.
Care4youngdem vanuit Erasmus UMC
Het doel van dit onderzoek is om de zorg bij jonge mensen met dementie in kaart te brengen en te
optimaliseren. De focus ligt op het bestuderen van de kwaliteit van leven, de gezamenlijke
besluitvorming, symptomen en behandeling en de afspraken hierover. Op basis hiervan zullen er
specifieke aanbevelingen geformuleerd worden voor de optimale (palliatieve) zorg bij mensen met
dementie op jongere leeftijd.
BEWARE studie vanuit VUmc
In de BEWARE studie wordt gekeken naar het effect van een gecombineerde psychologische/
fysiotherapeutische behandeling voor mensen met Parkinson die stress ervaren tijdens hun offperiodes. De psychologische interventie wordt gedaan vanuit ACT: Acceptance and Commitment
Therapie. Dit is een nieuwe vorm van gedragstherapie waarin niet wordt geprobeerd om gedachten
te veranderen (en daardoor gevoelens), maar om gedachten en gevoelens die er toch al zijn, te
leren aanvaarden in plaats van ertegen te vechten.
GRIP scholing vanuit UNO-VUmc
Het werken met de GRIP methode helpt ons om moeilijk verstaanbaar gedrag in kaart te brengen en
van daaruit passende interventies in te zetten.
Samenwerkingsverbanden eerste lijn vanuit UNO-Vumc
Dit onderzoek is gericht op consultatiefunctie van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste
lijn. Het betreft een methode om de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de geboden
zorg daarop te reflecteren.
Upcare onderzoek vanuit UNO-Vumc
Door het gebruik van een snel-test, kan de diagnostiek van infecties worden versneld.
Samen Verder na de Diagnose Dementie Trimbos Instituut
In deze studie wordt onderzocht wat voor ondersteuning er normaliter geboden wordt en hoe men
deze ondersteuning ervaart. Tevens wordt een nieuwe manier van ondersteuning onderzocht,
genaamd Samen Verder na de Diagnose Dementie.
ACTS Active After Stroke van de Hogeschool van Utrecht
Dit onderzoek betreft de revalidatie van mensen die een beroerte hebben gehad en is erop gericht
hen te leren omgaan met hun beperkingen om zo zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving te
kunnen functioneren.

5.3

Inzet van nieuwe technologie
In 2018 hebben we deel uitgemaakt van de challenge verpleeghuizen van de
toekomst. Deze challenge is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport uitgeschreven om zorgorganisaties te ondersteunen in het succesvol
opschalen van zorginnovaties. ZorgSpectrum heeft meegedaan met twee
verschillende zorginnovaties: Identifi en het Slimme Matras.

De Identifi is een nieuw hulpmiddel dat de patronen en
“Nu heb ik nog maar 2 pyjama’s
volumes van de urine van een bewoner meet. Op basis van
voor de was, voorheen waren het er
deze gegevens kan bijvoorbeeld het materiaalgebruik beter
7 of 8 per week”.
worden afgestemd. Daarnaast kan het achterhalen van
incontinentiepatronen ook helpen om daarmee de zorg beter
Familielid van bewoner
op de bewoner af te stemmen.
De inzet van de Identifi heeft bijgedragen aan ‘zinnige en
zuinige zorg’ en de conclusie van het onderzoek was dat het werken met Identifi de kwaliteit van
leven van bewoners vergroot, de toegevoegde waarde bij zorgverlening vergroot: van incontinentie
naar continentiezorg!, de tevredenheid van medewerkers over de geleverde zorg vergroot; er is
minder personele inzet nodig voor ‘onplezierig’ werk en het levert een directe kostenbesparing op
(lagere productkosten).
Zie verder https://www.youtube.com/playlist?list=PLkY_urgKJS1nyf4C-yzo9jQ8Se5C3z3qt
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Het slimme matras is een innovatie voor een rustigere nacht(dienst) voor zowel cliënten als
medewerkers. Aanleiding voor dit initiatief was het hoge aantal onnodige meldingen van het in
gebruik zijnde systeem voor val- en dwaalpreventie. Hierdoor moeten medewerkers veel onnodig
lopen en worden cliënten onnodig gestoord. Doordat de slimme matrassen een meer betrouwbaar
signaal geven op basis van of iemand wel of niet in bed ligt, kan dit worden voorkomen. Daarnaast
geeft het slimme matras ook inzicht in de lighouding van cliënten en ontstaat er meer inzicht in het
slaap- en waakpatroon van individuele cliënten. Dat biedt mogelijkheden om de zorg meer
persoonsgericht te maken. De toepassing van het slimme matras heeft ertoe geleid dat er meer
discussie op gang is gekomen hoe het verkregen inzicht in slaappatronen gebruikt kan worden om de
zorg verder te verbeteren. De medewerkers zijn enthousiast en betrokken, het gebruik van de
innovatie is structureel en wordt verder uitgebreid. Daarbij zijn ook enkele waardevolle lessen
geleerd over hoe dit aan te pakken. Het traject met de slimme matrassen op zichzelf heeft
ZorgSpectrum veel gebracht. Door de aanwezigheid van mensen van buiten de organisatie zijn een
hoop onderwerpen over hoe ZorgSpectrum met innovatie omgaat ter sprake gekomen en tegen het
licht gehouden. Dit heeft veel opgeleverd met betrekking tot de opzet en uitvoering van
innovatieprojecten binnen ZorgSpectrum en op welke vlakken dit verbeterd kan worden. Een aantal
hiervan, zoals een gedegen eigenaarschap, zijn gedurende het traject al zoveel mogelijk opgepakt.
Verder zijn er workshops gegeven met de volgende technische innovaties:
Slimme rollator LEA Kijk voor meer informatie op: https://www.robotcaresystems.nl//
Sociale robot Tessa Kijk voor meer informatie op: https://www.tinybots.nl/

5.4

Overige ontwikkelingen

Ontwikkelingen multidisciplinaire behandelexpertise
Een nieuwe ontwikkeling is de geestelijke verzorging eerste lijn: een
werkgroep is gestart om, met middelen vanuit het ministerie van VWS,
geestelijke verzorging in de wijk toegankelijk te maken zodat cliënten
niet alleen tijdens hun revalidatie maar ook daarna begeleiding krijgen.
Er is door het team logopedie een communicatie- en cognitietraining
ontwikkeld in samenwerking met de muziektherapeut als onderdeel van
de dagbehandeling voor jonge mensen met dementie.
Er is een cursus larynxmanipulatie ontwikkeld ten behoeve van stem- en
slikproblematiek.
Daarnaast is er meer aandacht geweest voor slaap en het verbeteren
hiervan. Meerdere therapeuten hebben scholing gevolgd en nieuwe
(technologische) mogelijkheden ontdekt om de lighouding van cliënten te verbeteren door
dynamische ligsystemen toe te passen. Vanuit de ergotherapie is de theorie en praktijk van
sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking) multidisciplinair onder de aandacht gebracht.
De kennis, vaardigheden en hulpmiddelen passend bij sensorische informatieverwerking zijn goed
toe te passen bij vrijwel alle cliënten, maar specifiek heel goed bij mensen met dementie. Vooral
bij onbegrepen gedrag zoals loopdrang, agressie, onrust, verveling, slaapproblemen en het zoeken
van houvast kan het handelen vanuit sensorische informatieverwerking oplossingen bieden.
Het handenteam is een nieuw opgezet gespecialiseerd team bestaande uit een ergotherapeut, fysio
– en oefentherapeut. Dit team kan gevraagd worden om hun expertise in te zetten op een groot
scala aan handproblemen,waarbij de arts of behandelend therapeut extra expertise kan gebruiken.
Dagbehandeling
Zeker ook het vermelden waard is het ontwikkelen van andere vormen van dagbehandeling op onze
dagcentra om beter in te spelen op de veranderende vraag en behoefte van onze cliënten. De
afgelopen jaren hebben we ervaren dat onze bezoekers steeds intensievere zorg nodig hebben
omdat zij langer thuis blijven wonen. Dit leidde er soms toe dat we geen dagbehandeling meer
konden bieden aan cliënten die beduidend meer zorg nodig hadden dan de gemiddelde bezoeker.
We hebben daarom bij ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof een kleinschalige groep ingericht voor
thuiswonende cliënten met een intensieve, lichamelijke zorgvraag.
Daarnaast steeg afgelopen jaar de vraag naar dagbehandeling voor jonge mensen met dementie.
Tot voor kort was er in onze regio geen dagbehandeling voor deze doelgroep. Met deze toenemende
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vraag in gedachte, hebben we gezocht naar aansluiting bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge
Leeftijd. In 2018 hebben we ons middels een uitgebreide verkenning verdiept in deze specialistische
vorm van dagbehandeling. Met de expertise die we in huis hebben, starten we in februari 2019 in
Houten, in ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis, met een kleinschalige groep.
Revalidatiezorg
Onze revalidatiezorg is uitgebreid omdat cliënten zo snel mogelijk thuis willen zijn tijdens hun
revalidatieproces. Binnen de Geriatrische Revalidatie Zorg was dan ook een toename te zien in het
aantal ambulante trajecten. Ambulant betekent dat cliënten behandeling krijgen van
ZorgSpectrum, maar dat ze er niet overnachten. De zogenaamde thuis revalidatie. Daarnaast is
‘dagdeel thuis revalideren’ vast onderdeel geworden van het revalidatieproces. Een dagdeel thuis
revalideren houdt in dat cliënten af en toe naar huis gaan om te oefenen, zodat we kunnen zien wat
mogelijke obstakels zijn. Daarnaast is een afdeling psychogeriatrische revalidatie zorg geopend in
ZorgSpectrum locatie Vreeswijk. Cliënten met cognitieve problemen hebben namelijk een meer
beschermde omgeving nodig om te revalideren en te herstellen, waar aandacht is voor begeleiding
en een andere manier van trainen die beter aansluit bij deze cliënten. We zijn in maart 2018
gegroeid van een capaciteit van 7 plaatsen naar 16 plaatsen.
Samenwerken in de keten
Om samenwerking in de keten te versterken hebben sinds 2018 de
huisartsen toegang tot het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) van
ZorgSpectrum. In een ECD worden alle gegevens vastgelegd over de
ondersteuning van een cliënt. Het systeem van de huisartsen is
gekoppeld aan dat van ZorgSpectrum, waardoor de zorgmedewerkers
meteen op de hoogte zijn als een huisarts gegevens invoert. Deze
samenwerking komt ten goede aan het herstelproces van onze cliënten
die thuis wonen.

6.

Bestuur en toezicht

Om goed te kunnen sturen vinden we het belangrijk dat we weten wat er speelt. Daarom loopt de
bestuurder minimaal 1x per maand mee met medewerkers in de zorg en lopen medewerkers mee
met de bestuurder. Om zo inzicht te krijgen in wat goed gaat en wat beter kan. Ook de
Managementteamleden lopen regelmatig mee in de zorg. Daarnaast heeft de bestuurder elk
kwartaal een afstemmingsoverleg met de Zorg Advies Raad en een vertegenwoordiging van de
artsen.
De dag was ontzettend leuk en vooral leerzaam, het heeft ons inzicht gegeven en vooral begrip voor welke
processen zich afspelen op de Edisonbaan. En de belangrijkste bijdrage van deze dag was dat het gevoel
van 'de werkvloer' plaats maakte voor het gevoel van één grote werkvloer waar alle medewerkers, of ze
nou in de directe zorg werken of niet, zich inzetten om de beste zorg te kunnen leveren voor onze cliënten.
Wat wij mee nemen naar onze locatie is een nieuwe drive om onderdeel te zijn van de open dialoog die wij
al gevoerd hebben. Samen is inderdaad méér mogelijk.
Collega’s van De Geinsche Hof die een dagje meelopen met de bestuurder

19

In 2018 heeft de Raad van Toezicht (RvT) een themabijeenkomst
gehouden waarin is stilgestaan bij vragen als ‘Wat is onze ambitie?’ ‘Wat
is onze strategie?’ ‘Hoe komen we daar?’ Dit traject zetten we in 2019
voort. Daarnaast heeft de RvT regelmatig overleg met de
Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. De RvT heeft in 2017
zijn toezichtvisie ‘waarde(n)volle governance’ voor ZorgSpectrum
opgesteld met eigen rollen en kernwaarden, als uitgangspunt in de
uitoefening van het toezicht naast de wettelijke rollen en taken.

7.

Ontwikkelingen vastgoed en nieuwe vormen van wonen-met-zorg

Ons strategisch vastgoedplan geeft inzicht en kaders in de huidige status van het vastgoed en geeft
een doorkijk naar waar ZorgSpectrum naar toe wil. Er is regelmatig contact met woningcorporaties
en gemeentes. Voor de korte termijn wordt er een locatie gezocht ter vervanging van de capaciteit
van Vreeswijk per begin 2021. Ten behoeve hiervan zijn voor een tweetal panden in Nieuwegein
intentieovereenkomsten met een projectontwikkelaar getekend.
In Houten wordt gezocht naar een geschikte locatie voor het bieden van revalidatiezorg. Eén van de
mogelijkheden is naast Het Houtens Erf. Daar ligt een stuk grond dat enige jaren in het bezit van
ZorgSpectrum is.
De gemeente
Nieuwegein,
woningcorporaties
Mitros, Jutphaas
Wonen en Portaal,
hebben samen met
ZorgSpectrum het
convenant ‘Verzorgd
Wonen’ getekend.
In het convenant is de koers vastgelegd voor het aanbieden van passende en toegankelijke woningen
die in combinatie met zorg worden aangeboden aan ouderen en mensen met een beperking.
Verzorgd Wonen zijn sociale huurwoningen in bestaande appartementengebouwen. De woningen
zijn aangepast, liggen nabij voorzieningen en er is hulp en zorg aanwezig. Het is een antwoord op
de wens van veel inwoners van Nieuwegein om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Met
de juiste indicatie kunnen inwoners inschrijven op woningen via woningnet.nl. Tot nu toe zijn er
twee locaties in Nieuwegein waar Verzorgd Wonen mogelijk is: De Dichter aan de Richterslaan en
twee torenflats op het Wenckebachplantsoen.

8. ICT-systemen
Een extern adviseur heeft een verkenning gedaan naar de ondersteunende systemen bij
ZorgSpectrum. Op grond van deze verkenning is besloten dat ZorgSpectrum ten behoeve van de
financiële administratie gebruik zal gaan maken van het digitale administratiepakket ‘AFAS’. De
overgang zal met ingang van 1 januari 2019 worden voorbereid. Daarnaast kijken we verder naar
mogelijke verbeteringen bij de door ons gebruikte systemen.

9.

Opgave voor de komende tijd

We zijn er trots op dat de kwaliteit in 2018 op een hoger niveau is gebracht. Belangrijk blijft om de
werkende principes te borgen in de organisatie en de ingezette weg door te ontwikkelen. Dit doen
we door de principes die echt werken mee te nemen naar 2019 en zo verder te ontwikkelen passend
bij de vraag die op ons af komt.
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10.

Reacties op het kwaliteit resultaten verslag

Het concept verslag hebben we toegestuurd aan diverse in- en externe mensen met de vraag of zij
een reactie wilden geven. Deze reacties zijn verwerkt in dit verslag. Een aantal algemene reacties
willen we u niet onthouden.

Ik constateer dat er in 2018
ontzettend veel gebeurd is; mooi
om dat terug te lezen in het
verslag.

Het is een duidelijk verslag. Het
geeft goed weer hoe betrokken
ZorgSpectrum is en welke koers
het heeft.

Jos van den Berg, voorzitter Centrale
Cliëntenraad ZorgSpectrum

Zorg Adviesraad ZorgSpectrum

De complimenten voor jullie kwaliteitsverslag:
jullie zijn erin geslaagd ‘het bewijs te leveren’
voor de beloftes die waren gedaan. De
begrijpelijke schrijftaal en lay-out maakt dat het
een goed leesbaar document is voor alle gremia,
zowel cliënten (CR) en medewerkers als externe
stakeholders. De voor ons allen uitdagende pdca is
zichtbaar in het verslag: top.
Aukje Reinders, bestuurder Coloriet en partner in ons
lerend netwerk
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