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Inleiding

Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2018 van Noorderzorg1. Noorderzorg is een organisatie
die zich inzet voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen, ontstaan uit een samenwerking
tussen Van Julsingha in Delfzijl, Hunsingoheerd in Uithuizen en De Mieden in
Uithuizermeeden. Noorderzorg biedt een breed palet aan dienstverlening. Echter, in dit
kwaliteitsverslag wordt de focus gelegd op intramurale zorg- en dienstverlening conform
de gestelde eisen in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg vraagt van zorgorganisaties dat zij inzichtelijk maken op welke manier
zij aan kwaliteitsverbetering werken.
Dit kwaliteitsverslag beschrijft wat Noorderzorg in 2018 heeft gedaan aan de
geformuleerde acties en verbeterpunten uit de kwaliteitsplannen van 2018. In dit eerste
kwaliteitsverslag van fusieorganisatie Noorderzorg is er voor gekozen om gezamenlijk te
reflecteren op de acties en resultaten uit 2018 en één verslag aan te leveren. In de bijlage
treft u een samenvatting aan waarin de verbeterpunten en acties uit afzonderlijke
kwaliteitsplannen staan weergegeven.
Noorderzorg werkt vanuit 4 pijlers, deze zijn
leidend bij alles wat wij doen. Deze pijlers
zijn: klant in regie, professionals in hun
kracht, bedrijfseconomisch gezond en goed
in de keten.
Onze koers is erop gericht dat, wanneer
iemand bij ons komt wonen, het
uitgangspunt is dat iemand zoveel mogelijk
zijn eigen leven kan blijven leiden (klant in
regie’). Wij leveren aandachtvolle en
persoonsgerichte zorg en volgen daarbij de
fase van leven van de bewoner. Uitgangspunt
in onze koers zijn de 6 pijlers van positieve
gezondheid van Machteld Huber,
weergegeven in het figuur hiernaast.
Om bovenstaande te kunnen realiseren zijn op hun taak toegeruste (deskundige) en
betrokken medewerkers nodig die eigenaar zijn van hun vak. Daarbij is iedereen optimaal
en passend opgeleid voor het werk en zijn rol. Ons streven is dat medewerkers zodanig
gemotiveerd zijn dat zij hun vak vanuit intrinsieke motivatie zelf bijhouden. Dat “wat
moet” regelen wij, dat “wat mag en mooi is” ondersteunen we vanuit toegevoegde
waarde aan onze doelen (professionals in hun kracht).

1

De bestuurlijke fusie is vormgegeven door een paraplustichting Noorderzorg. Hieronder vallen Stichting Burgemeester
van Julsinghatehuis en Stichting ’t Gerack. Waar Noorderzorg wordt beschreven gaat het over beide stichtingen, indien het
een specifieke locatie betreft dan wordt dit aangegeven.
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1 Profiel van de organisatie

1.1

Visie en kernwaarden
De ouderenzorg is in beweging en Noorderzorg beweegt hierin mee. De focus verschuift
van voornamelijk gericht zijn op zorg steeds meer naar een focus op kwaliteit van leven
en welbevinden. Noorderzorg is blij met deze ontwikkeling en wil hier de komende jaren
verder invulling aan geven. Niet alleen, maar samen met medewerkers, vrijwilligers,
mantelzorgers, familie, naaste(n) en andere betrokkenen willen wij hier aan werken.
Visie
“Met respect en persoonlijke aandacht geven wij onze cliënten ruimte met oog voor de
(on)mogelijkheden die een cliënt heeft. Onze medewerkers werken vanuit intrinsieke
motivatie, zijn eigenaar van hun vak en voelen zich samen verantwoordelijk om invulling
te geven aan de wensen en behoeften van cliënten. Wij zijn economisch gezond,
transparant in wat we doen en zijn zichtbaar voor de omgeving. Wij staan midden in de
maatschappij en zijn intern en extern proactief. We werken samen met andere
stakeholders waar nodig.”
Kernwaarden
Gedreven vanuit onze kernwaarden “ruimte, respect en passie” geven wij thuis wanneer
dat van ons wordt gevraagd. Wanneer iemand op één van de moeilijkste momenten in
zijn leven moet verhuizen creëren wij een veilige, warme plek waar de bewoner zichzelf
kan zijn en zich thuis voelt. De missie van Noorderzorg luidt: Altijd thuis!

1.2

Zorgvormen
Noorderzorg biedt verschillende vormen van wonen, welzijn/dagbesteding, zorg en
(huishoudelijke) ondersteuning. In onderstaand schema is de omzetverdeling
weergegeven. Noorderzorg levert in zijn geheel de volgende diensten:
6%
6%
WLZ
9%
ZVW
WMO
16%
63%

Onderaannemerschap (De
Hoven)
Huur (inclusief
servicekosten en energie)
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1.3

Doelgroepen, zorgzwaarte, aantal plaatsen per locatie
In onderstaande overzichten staat weergegeven welke indicaties onze cliënten
toegewezen hebben gekregen.
ZZP verdeling Noorderzorg

40

ZZP VV 2 excl.BH incl.DB

35

37

ZZP VV 3 excl.BH incl.DB

35

30

ZZP VV 4 excl.BH incl.DB

25

ZZP VV 4 incl.BH incl.DB

20

ZZP VV 5 excl.BH incl.DB
ZZP VV 5 incl.BH incl.DB

15

15

10

11

ZZP VV 6 incl.BH incl.DB

9

5
0 1

ZZP VV 6 excl.BH incl.DB

15

0 4 0

0 0 0

1 4

1

2

2 1

0
De Mieden

ZZP VV 7 incl.BH incl.DB
ZZP VV 8 incl.BH incl.DB

Julsingha

VPT verdeling Noorderzorg
4
3

3
3

3
2

2

2

2

VPT VV 5 excl.BH incl.DB

2

1
1

VPT VV 4 excl.BH incl.DB

VPT VV 6 excl.BH incl.DB

1
0

0

0

0
De Mieden

Hunsingoheerd

Thuiszorg zorg

Aantal plaatsen peildatum oktober 2018

Verzorgingshuis
ELV
Verpleeghuis
Verpleeghuis in WZC
Aanleunwoningen

2

Van Julsingha
50
10
20
36
150

De Mieden
35
2
16
17

Hunsingoheerd
8
1162

De 116 cliënten in de aanleunwoning zijn te verdelen naar 105 ZVW/19 WLZ& VPT
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1 1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
In het kwaliteitskader gaat het bij persoonsgerichte zorg en ondersteuning over de wijze
waarop de cliënt in alle levensdomeinen uitgangspunt is bij de zorg- en dienstverlening.
Binnen Noorderzorg proberen wij met onze bijdrage de kwaliteit van leven van onze
cliënten zo optimaal mogelijk te laten zijn. Onze cliënten hebben zelf of samen met hun
naaste(n) de regie.
Het kwaliteitskader onderscheidt 4 thema’s als het gaat om de kwaliteit van
persoonsgerichte zorg: compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen.
1.1

Reflectie op 2018

1.1.a

Onze visie op persoonsgerichte zorg: positieve gezondheid
Noorderzorg werkt vanuit de visie van positieve gezondheid (Machteld Huber). Denken
vanuit deze visie betekent redeneren vanuit de gedachte wat iemand nog wel kan en wat
het leven voor iemand belangrijk en zinvol maakt. In oktober 2018 heeft een symposium
met Machteld Huber plaatsgevonden. Medewerkers zijn meegenomen in het
gedachtegoed van positieve gezondheid. Ook is er een spel ontwikkeld dat gebruikt kan
worden in contact met cliënten, teams en medewerkers om het denken vanuit positieve
gezondheid meer eigen te maken.

1.1.b

Zorgleefplan/persoonsgerichte zorg
Persoonsgerichte zorg start met het centraal stellen van de cliënt, zijn mantelzorger en/of
naaste(n). In 2018 is het ECD in ONS ingericht o.b.v. de zes pijlers van positieve
gezondheid. Eind 2018 is op de afdeling “Kiek op Diek” (PG afdeling De Mieden) een start
gemaakt met het overzetten van de zorgleefplannen volgens de 6 pijlers van positieve
gezondheid. Voorafgaand en gedurende het proces ontvingen medewerkers scholing en
begeleiding. Ook de twee PG (BOPZ) afdelingen en de woonzorg afdelingen van locatie
Van Julsingha hebben een start gemaakt met het overzetten van de dossiers.
De verandering van systeem en methodiek is lastig gebleken voor sommige
medewerkers, met name bij medewerkers die zorg verlenen aan PG bewoners. Zij
hebben meer tijd nodig om de overgang te kunnen maken, zeker omdat PG bewoners
niet altijd zelf meer kunnen aangeven welke wensen/behoeften zij hebben. Gedurende
2019 zullen we hier aandacht aan blijven geven middels scholing en ondersteuning, oa
door de kwaliteitsverpleegkundigen.
Noorderzorg Thuis maakt gebruik van het Omaha classificatiesysteem. In de anamnese
worden de behoeften en wensen van cliënten geïnventariseerd en omgezet in
zorgdoelen. Ook mantelzorgers of naaste(n) worden, indien gewenst, betrokken bij de
gesprekken. Minimaal eens per half jaar vindt een evaluatie plaats, waarbij behoeften
opnieuw worden geïnventariseerd en doelen worden vastgesteld. In 2019 zal
Noorderzorg Thuis de overgang gaan maken naar positieve gezondheid en zal het ECD
ook op basis van de zes pijlers worden ingericht.
Cliënten die onder de WMO en (niet) geïndiceerde dagopvang ontvangen werken met
een ondersteuningsplan. In dit ondersteuningsplan staat aangegeven welke
ondersteuning geboden wordt aan de client. In 2019 zal onderzocht worden in hoeverre
positieve gezondheid geïntegreerd kan worden in het ondersteuningsplan.
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1.1.c

Methodisch werken
Op alle locaties is in 2018 hard gewerkt aan het methodisch werken in de
zorgleefplannen. Het stellen van doelen en acties en tijdig evalueren is opgepakt. De
coördinerend verpleegkundigen, toen nog EVV-ers genoemd, hebben de zorgplannen
geactualiseerd. In 2019 zullen alle contactverantwoordelijken verder geschoold worden
in het opstellen van zorgleefplannen. Wanneer het wonen met zorg betreft dan is de
contactverantwoordelijke (minimaal niveau 3) verantwoordelijk voor het opstellen van
het zorgleefplan. In de wijkverpleging wordt het zorgleefplan ook opgesteld door een
niveau 3 medewerker, echter is het de wijkverpleegkundige (niveau 5) die het plan
definitief vaststelt. De contactverantwoordelijke werkt het zorgleefplan minimaal eens
per halfjaar bij en de cliënt bevestigt zijn instemming.

1.1.d

Contactverantwoordelijke
In 2018 is de rolomschrijving voor de contactverantwoordelijke organisatiebreed
vastgesteld. De contactverantwoordelijke is het eerste aanspreekpunt voor cliënt, familie
en naaste(n). De contactverantwoordelijke inventariseert de zorgvraag en stelt het
zorgleefplan op. Het eerste gesprek vindt bij voorkeur bij de cliënt thuis plaats. Doel van
dit gesprek is de cliënt leren kennen, een beeld krijgen van het leven van de cliënt en
zijn/haar wensen, behoeften, gevoelens, zorgen of verwachtingen.

1.1.e

Aandachtsvelders en GVP-ers
Eind 2018 is het beleid aandachtsvelders beschreven. Op 18 belangrijke gebieden is
beschreven welke rol en verantwoordelijkheden aandachtsvelders hebben bij het
overdragen van kennis in de teams en het vergroten van de kwaliteit en veiligheid van
zorg. Dit zal in 2019 verder uitgerold worden. Er zijn 12 geriatrisch verzorgenden
psychogeriatrie (GVP-ers) in opleiding gegaan om medewerkers te coachen in gedrag,
omgang en bejegening. De GVP-ers hebben ook een rol bij het in kaart brengen van
onbegrepen gedrag en ondersteunen van medewerkers bij het analyseren van het gedrag
en het zoeken naar de beste benaderingswijze. Op deze manier is extra kennis op het
gebied van dementie aanwezig waardoor onbegrepen gedrag eerder en beter in beeld
gebracht kan worden. Er zijn aan aantal gespecialiseerde verpleegkundigen en
verzorgenden IG in opleiding gegaan om aan de zwaarder wordende zorgvragen te
kunnen voldoen, zoals palliatief verpleegkundige, COPD verpleegkundige en er volgen
een aantal medewerkers de opleiding top zorg bij het UMCG.

1.1.f

MDO en familiegesprekken
De afspraken uit het zorgleefplan worden ieder half jaar geëvalueerd en wijzigingen
worden doorgevoerd. De contactverantwoordelijke vult voorafgaand aan het MDO met
de cliënt de vragenlijst positieve gezondheid in. De uitkomst wordt vergeleken met
eerdere uitkomsten en de bewoner bepaalt waar de nieuwe doelen liggen. De wensen en
behoeften van de cliënt zijn leidend. De uitkomsten worden meegenomen tijdens het
MDO. Het familiegesprek vindt plaats met familie, arts, contactverantwoordelijke en evt.
de psycholoog en is gericht op welzijn, welbevinden en evt. “zorgen” van de familie. In
2018 is gestart met bewonersbesprekingen, deze vinden iedere maand plaats en
voorafgaand en na ieder MDO.
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1.1.g

Huisbezoeken, levensgeschiedenis
De eerste huisbezoeken bij nieuwe cliënten (warme overdracht) zijn gestart. Het gesprek
is bedoeld om de bewoner te leren kennen in zijn eigen vertrouwde omgeving en zo de
verhuizing naar één van de locaties makkelijker te laten verlopen. De eerste reacties van
cliënten en medewerkers zijn positief, het is plezierig om in gesprek te gaan en iemand
alvast te leren kennen. Een keerzijde ervan is dat medewerkers aangeven het erg
spannend te vinden, omdat ze niet weten in wat voor situatie ze terecht kunnen komen.
In 2019 zullen we het verrichten van huisbezoeken verder vormgeven.
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2 Wonen en Welzijn
In het kwaliteitskader gaat het bij wonen en welzijn over 5 thema’s die leidend zijn bij
kwaliteitsverbetering: zingeving, zinvolle tijdbesteding, schoon en verzorgd lichaam,
familieparticipatie en inzet vrijwilligers en wooncomfort.
2.1 Reflectie op 2018
2.1.a

Zingeving
Uitgangspunt is dat de cliënt zo lang mogelijk de regie over het eigen leven en
welbevinden behoudt, ook bij de zorg in de laatste levensfase. Tijdens de laatste
levensfase willen wij cliënten en hun naaste(n) begeleiden naar een waardig afscheid.
Noorderzorg wil meer inzetten op beleid t.a.v. de zorg rondom het levenseinde, om dit te
bewerkstelligen zijn in 2018 twee palliatief verpleegkundigen in opleiding gegaan. Ook
heeft Noorderzorg zich eind 2018 aangesloten bij UNO UMCG, waarmee in 2019 gestart
gaat worden. Noorderzorg participeert in de themagroep zorgrelaties, waar de focus ligt
op morele dilemma’s bij persoonsgerichte zorg. In 2019 ontwikkelt Noorderzorg een plan
van aanpak moreel beraad.
Op locatie De Mieden is in 2018 wekelijks een kerkdienst gehouden. Deze kerkdienst
wordt verzorgd door het lokale kerkgenootschap. Op Hunsingoheerd vindt de kerkdienst
iedere 2e maandagmiddag van de maand plaats. Deze wordt georganiseerd door de raad
van kerken. De diensten zijn afwisselend, zodat verschillende geloven aan bod komen.
Cliënten kunnen via de kerktelefoon hun eigen kerkdienst beluisteren.
Op alle locaties wordt jaarlijks een herdenkingsdienst gehouden voor alle overleden
bewoners van het voorgaande jaar. Ook worden zorgverleners gecoacht op het besteden
van tijd en aandacht aan levensvragen. De contactverantwoordelijke gaat in gesprek met
de cliënt, de contactverantwoordelijke kan hierin ondersteund worden door de
kwaliteitsverpleegkundigen of de psycholoog.
Hunsingoheerd is al geruime tijd bezig met een mediaproject “Samen in beeld”. Dit
project heeft als doel eenzaamheid tegen te gaan. Cliënten delen hun kennis,
geschiedenis en/of levensverhaal en dit wordt vastgelegd op beeld. Er wordt een televisie
aflevering van gemaakt welke wekelijks op vrijdag wordt uitgezonden.

2.1.b

Zinvolle dagbesteding
Activiteiten die met bewoners ondernomen worden zijn veelal verbonden aan de
dagelijkse gang van zaken op de locaties en in de huiskamers. Bewoners helpen
bijvoorbeeld mee met huishoudelijke taken, zoals afwassen of bereiden van de maaltijd,
maar ook wordt er samen krant gelezen, een spelletje gespeeld of gaan bewoners mee
een boodschap doen. Dit kan nog verder uitgebreid worden, door het geheel onderdeel
te maken van de dagelijkse gang van zaken op de huiskamers. Daarnaast worden zowel in
georganiseerd verband als individueel activiteiten aangeboden. Deze activiteiten worden
ondersteund door medewerkers van de AB, vrijwilligers of familie. In 2018 is het plan
ontstaan om ontmoetingsruimtes te creëren op alle woonzorg verdiepingen bij locatie
Van Julsingha.
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2.1.c

Persoonlijke verzorging
In het zorgleefplan zijn afspraken gemaakt over persoonlijke verzorging. De
zelfredzaamheid van cliënten wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Noorderzorg vindt het
belangrijk dat cliënten zelf beslissen over wat zij wel of niet wensen. Er zijn afspraken
gemaakt over het wassen van kleding, dit kan de familie of naaste(n) doen, maar
Noorderzorg biedt ook de mogelijkheid om kleding te wassen.
Cliënten die zorg incl. behandeling ontvangen kunnen voor hun mondgezondheid gebruik
maken van de tandarts en mondhygiënistes van Fresh. Hiermee zijn Noorderzorg breed
afspraken gemaakt. Fresh zal vanaf 2019 de interne scholing en klinische lessen aan
medewerkers gaan verzorgen.

2.1.d

Extra gelden Waardigheid & Trots (W&T)
Noorderzorg heeft, voor iedere organisatie nog apart, extra middelen aangevraagd vanuit
Waardigheid & Trots. Deze middelen zijn voor het jaar 2018 toegekend. De inzet van de
middelen dient ten goede te komen aan zinvolle daginvulling en
deskundigheidsbevordering. Op locatie De Mieden is het budget vanuit W&T (van Rijn
middelen) bestemd voor de inzet van extra huiskamermedewerkers. Deze besteden tijd
en aandacht aan de cliënten en leveren een bijdrage aan een zinvolle dag invulling. Op
locatie Van Julsingha zijn de middelen bestemd voor een AB-er die zich met name richt
op het aanbieden van individuele activiteiten (1 op 1).

2.1.e

Familieparticipatie, Caren Zorgt en inzet vrijwilligers
Door het organiseren van familieavonden en bijeenkomsten zijn naasten betrokken bij de
zorg- en dienstverlening. Door middel van het cliëntportaal Caren Zorgt heeft familie of
naaste inzicht in de dag, het welbevinden en het helpt bij het versterken van het contact
tussen medewerkers en familie. In april 2019 maakt 36% van de cliënten/familie gebruik
van Caren Zorgt.

14%
50%

36%
Aantal actieve accounts
Aantal clienten uitgenodigd
Aantal niet bevestigde uitnodigingen

Noorderzorg kent een vaste groep vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden ingezet voor
ondersteunende activiteiten en dragen bij aan extra aandacht en tijd voor cliënten. Er
wordt gestreefd naar uitbreiding van de groep vrijwilligers. Door het aanstellen van een
manager Welzijn vanaf februari 2019 zal het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid de
komende periode sterker gepositioneerd gaan worden.
2.1.f

Wooncomfort
Wonen en welbevinden neemt een belangrijke plaats in binnen de visie van Noorderzorg.
Iedere locatie kent zijn eigen smaak en wensen, passend bij de cultuur en behoeften van
de cliënten. Per locatie is in 2018 gekeken welke wensen er waren. Locatie van Julsingha
heeft de huiskamers op de begeleidingsgroepen en de verpleegunit geüpdatet, meer
aansluitend op de visie van wonen. Ook is de buitenomgeving aangepakt en is er een
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terras gerealiseerd. Cliënten kunnen naar buiten, terwijl ze toch in de veiligheid van het
gebouw zijn. In 2019 zal verder gewerkt worden aan het dementievriendelijk maken van
de omgeving.
Wat betreft de locaties Hunsingoheerd en De Mieden is de vraag welke invloed de
aardbevingsschade heeft op de gebouwen. Op locatie De Mieden zijn twee huiskamers
voor extra begeleiding van cliënten met meerzorg en een restaurant waar activiteiten
plaatsvinden. Dit zal worden meegenomen in de te ontwikkelen visie en plannen. In 2019
zal een omgevingsscan plaatsvinden op “kiek op diek” (PG afdeling op De Mieden),
conform het concept omgevingszorg van Anneke van der Plaats. Ook zullen vier
medewerkers opgeleid worden tot brein coach.
Uitgangspunt is dat iedere client zich thuis voelt in zijn eigen appartement. De client is
vrij in de keuze van inrichting van het eigen appartement. Medewerkers kunnen
adviseren over inrichting i.v.m. de zorgverlening, valpreventie of hygiëne.
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3 Basisveiligheid
In het kwaliteitskader worden vier relevante thema’s genoemd als het gaat om
basisveiligheid: medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruiken van
vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) en preventie van acute ziekenhuisopnamen.
3.1
3.1.a

Reflectie op 2018
Medicatieveiligheid
Noorderzorg werkt volgens de veilige principes in de medicatieketen. Op locatie Van
Julsingha zijn in 2018 nieuwe medicijnkasten aangeschaft. Er is contact geweest en er zijn
afspraken gemaakt met de apotheek over de procedures van levering en verstrekking van
medicatie. De medicijnkastjes op de huiskamers zijn verdwenen, per huiskamer is nu een
medicijnkar. De medicijnkasten staan in afgesloten ruimtes net als de medicatievoorraad.
De toegang tot deze ruimtes is beperkt voor alleen medewerkers die bevoegd zijn om
zich met medicatie bezig te houden. Zowel de medicijnkasten als medicijnkarren kunnen
alleen d.m.v. een vingerafdruk worden geopend. Ook zijn er retourboxen medicatie
geplaatst.
Op De Mieden en Hunsingoheerd is het medicatiebeleid, ten gevolge van de uitkomsten
van een externe audit, opnieuw beschreven. De protocollen zijn aangepast en
verbeterplannen zijn opgesteld en geïmplementeerd. In 2019 zal het medicatiebeleid,
incl. alle benodigde protocollen en werkwijzen, voor Noorderzorg geharmoniseerd gaan
worden. Begin 2019 heeft een i.s.m. apotheken een audit plaatsgevonden welke gaat
dienen als nulmeting voor het te ontwikkelen beleid. Halfjaarlijks vindt een
medicatiereview (door arts en apotheker) en een risicosignalering medicatie plaats. Evt.
doelen en acties worden opgenomen in het zorgleefplan.
Noorderzorg heeft beleid dat er terughoudend omgegaan dient te worden met het
inzetten van antipsychotica en antibiotica. Het beleid is om geen antibiotica te gebruiken
welke voor echte tweede of derde lijn gereserveerd moeten blijven.

3.1.b

Veilig melden van incidenten (MIC)
Noorderzorg rapporteert het voorkomen van incidenten op het gebied van o.a.
medicatie, vallen, agressie en overig. De aandachtsvelder MIC bespreekt de incidenten
binnen de teams en in de MIC commissie worden trends geanalyseerd en
verbetermaatregelen geformuleerd. Het nieuwe MIC formulier dat medio 2018 op locatie
Van Julsingha is geïntroduceerd is eind 2018 geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een aantal
aanpassingen (o.a. verduidelijking van vragen en route van afhandeling) welke
meegenomen gaan worden in het nieuwe Noorderzorg beleid en werkwijze. Over het
algemeen zijn medewerkers op de hoogte van het nut en de noodzaak van het melden.
Eind 2018 en begin 2019 zal het MIC beleid geharmoniseerd worden en wordt er op alle
locaties middels dezelfde werkwijze gewerkt. Het maken van de MIC analyses kost veel
tijd (uitdraai ONS) en levert nog onvoldoende resultaat op. We zijn ons er van bewust dat
we de kwaliteitscyclus niet altijd volledig goed volbrengen, het analyseren van de echte
oorzaak, verbanden aanbrengen en het blijven monitoren van de verbeteracties kan
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sterker ontwikkeld worden. Dit zal leiden tot leer- en verbeterpunten. Dit wordt in 2019
verder ontwikkeld, o.a. door de MIC aandachtsvelders verder te scholen in hun rol en de
MIC commissie verder vorm te geven binnen Noorderzorg.
In 2018 zijn er 1448 MIC meldingen geregistreerd binnen Noorderzorg. De meeste
meldingen (708) hadden betrekking op medicatie incidenten. Als oorzaak werd vaak
aangegeven dat medicatie vergeten was te geven of dat de medewerkers vergeten waren
de medicatie af te tekenen. Er is 637 keer een valincident geregistreerd en er zijn 69
agressie incidenten gemeld. De incidenten in de categorie anders (34) hadden betrekking
op een complicatie tijdens een handeling, vermissing van een bewoner of stoten, botsen
etc.
5%
2%
44%
49%

Valincident
Medicatie incident
Agressie incident
Anders

3.1.c

Decubitus preventie
Bij alle bedlegerige en immobiele cliënten wordt voorafgaand aan het MDO of vaker
indien nodig, de risicosignalering decubitus afgenomen. De uitslag en de evt. doelen en
acties worden besproken in het MDO en/of opgenomen in het zorgleefplan. Naast de
risicosignalering vindt ook monitoring plaats van voeding (bijv. door inschakelen van een
diëtiste), mondzorg en incontinentieletsel. Het nieuwe formulier wondzorg is in 2018
opgenomen in het ECD en werken aan wondzorg gaat middels de module “episode” in
het zorgleefplan. De aandachtsvelders wondzorg en decubitus hebben een belangrijke rol
in het geven van advies ten aanzien van wondbehandeling en decubituspreventie,
wondverzorging, bijhouden van vakkennis en het geven van scholingen aan collega’s.
Graad 1

Van Julsingha
De Mieden

Graad 2
4
1

Graad 3
2

Graad 4

Aantal bewoners
57
15

Peildatum 01-11-2018 t/m 31-12-2018, gekeken naar cliënten met zorg incl. behandeling

3.1.d

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Noorderzorg heeft als uitgangspunt dat het beleid gericht moet zijn op het voorkomen
van de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Hierbij wordt steeds de afweging
gemaakt tussen kwaliteit van leven en het veilig en verantwoord nemen van risico’s. De
beleving van de bewoner en eigen regie zijn hierbij het startpunt. Het doel is binnen
Noorderzorg om zo min mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten.
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De VBM commissie is in 2018 vier keer bij elkaar geweest om het beleid en de inzet van
VBM’s te evalueren. In 2018 is gestart met het inzetten van de alternatievenbundel.
Medewerkers moeten nog leren deze toe te passen. Nadat een VBM is ingezet vindt
evaluatie plaats. De frequentie van evaluatie is afhankelijk van het soort maatregel dat is
toegepast.

Mechanisch
Fysiek
Farmacologisch
Psychologisch
Elektronisch
Eén-op-één toezicht
In ruimte afzonderen
Andere maatregel

Van Julsingha (57 cliënten)
11
7
6
1
13
6

De Mieden (15 cliënten)
7
1

Peildatum 01-11-2018 t/m 31-12-2018. Bij sommige bewoners zijn meerdere maatregelen toegepast.

3.1.e

Preventie acute ziekenhuisopnamen
Een acute ziekenhuisopname kan voor een cliënt een negatieve invloed hebben op het
functioneren. Ter preventie van acute ziekenhuisopnamen streeft Noorderzorg naar een
zo optimaal mogelijke bijdrage aan het lichamelijk welbevinden. Medewerkers zijn alert
op wijzigingen in de situatie van de client die van invloed kunnen zijn op de wensen en
behoeften en de zorg en ondersteuning die geboden wordt. Dit vraagt van medewerkers
dat zij observeren, meten, rapporteren en waar nodig, in overleg met de bewoner, het
zorgleefplan tussentijds aanpassen. Door de zorgleefplannen actueel te houden is altijd
inzichtelijk welke zorg of ondersteuning de bewoner nodig heeft.
Wat betreft preventie van acute ziekenhuisopnamen maakt Noorderzorg gebruik van:
• Inzet van domotica, waaronder sensoren en personenalarmering
• Actuele zorgleefplannen
• Actuele MIC registratie en afhandeling
• Pro actief risicosignalering uitvoeren, ieder half jaar (i.o.m. cliënt)
• Structurele evaluatie en bijstelling van zorgleefplannen
• Scholing medewerkers (Inzet VBM, medicatieveiligheid)

3.1.f

Hygiëne- en infectiepreventie
In 2018 heeft een interne audit plaatsgevonden op locatie Van Julsingha. Verbeterpunten
zijn geïnventariseerd en opgepakt. Er heeft een verplichte scholing handhygiëne
plaatsgevonden voor alle medewerkers (middels e-learning en een praktische les).
Andere onderwerpen die zijn opgepakt zijn het vaststellen van het BRMO protocol,
aanstellen aandachtsvelder hygiëne per team en het aanschaffen van preventieboxen
voor iedere locatie.
In de loop van 2018 zijn gesprekken gevoerd met de GGD over ondersteuning bij het
nieuw te ontwikkelen hygiëne- en infectiebeleid voor Noorderzorg. Er zijn op alle drie de
locaties audits uitgevoerd gericht op hygiëne- en infectiepreventie. Dit resulteert in een
plan van aanpak 2019 waarin verbeterpunten en acties zijn opgenomen. Er is een hygiëne
Infectiepreventie Commissie (HIP) opgericht die de voortgang van de uitvoering bewaakt.
Pag. 14 van 30

KWALITEITSVERSLAG 2018

3.1.g

Klachten
In 2018 zijn er binnen Noorderzorg 9 klachten binnen gekomen. De klachten hadden
betrekking op onderstaande thema’s. Alle klachten zijn naar tevredenheid van de klagers
afgehandeld.
Klachtenoverzicht
Zorg- en dienstverlening
Facilitair/gebouw/schoonmaak
Bejegening
Communicatie/informatie

5
1
1
2

Pag. 15 van 30

KWALITEITSVERSLAG 2018

4 Leren en verbeteren van kwaliteit
In het kwaliteitskader worden vijf thema’s genoemd om te leren en verbeteren, dit zijn:
kwaliteitsmanagementsysteem, jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan, jaarlijks
kwaliteitsverslag, continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners, deel
uitmaken van een lerend netwerk.
4.1 Reflectie op 2018
4.1.a

Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Noorderzorg is in 2018 opnieuw beoordeeld door
een externe auditor. In deze externe audit zijn de locaties allebei bezocht en afzonderlijk
beoordeeld. De audit heeft geresulteerd in een aantal verbeterpunten en bevindingen.
Deze zijn gedeeltelijk opgepakt in 2018 en andere gaan mee naar 2019.
Kern van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt gevormd door het samen analyseren,
leren en verbeteren. De verbetering van de kwaliteit vindt plaats volgens de PDCA-cyclus.
Ieder onderdeel van het kritische proces wordt hierin meegenomen. In 2018 zijn de
belangrijkste risico’s in kaart gebracht en zijn de belangrijkste kritische processen
beschreven en vastgelegd in een kwaliteitshandboek. In 2018 en 2019 wordt gewerkt aan
harmonisatie van deze processen voor geheel Noorderzorg, onder de noemer “de basis
op orde”.
Op de planning stond in 2018 over te gaan tot de aanschaf van een digitaal
kwaliteitsmanagementsysteem, maar dit is in 2018 niet haalbaar gebleken.
In 2019 wordt opnieuw onderzoek gedaan naar programma van eisen en de daarbij best
aansluitende leverancier.

4.1.b

Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan
In de tweede helft van 2018 is een kwaliteitsplan, inclusief begroting voor de inzet van
extra kwaliteitsgelden, opgesteld voor Noorderzorg. Dit kwaliteitsplan is in samenwerking
met locatiemanagers, medewerkers, behandelaren, CR en OR opgesteld. Het
kwaliteitsplan is goedgekeurd door de bestuurder. Voor het kwaliteitsplan 2020 wordt
eerder gestart met het opstellen om zodoende de input van familie en medewerkers nog
meer op te halen en zo te komen tot een plan waarin iedere locatie en afdeling zich
duidelijk herkent.

4.1.c

Continu werken in de praktijk aan leren en verbeteren
Noorderzorg wil medewerkers maximaal ondersteunen als het gaat om de
beroepsuitoefening. Om deskundigheidsbevordering te vergroten faciliteert Noorderzorg
de inschrijving in het beroepsregister V&VN. Ook worden medewerkers gefaciliteerd
door een ruim aanbod van e-learning, scholing en training aan te bieden. In Q2 van 2019
wordt het nieuwe LMS in gebruik genomen en kan iedere medewerker zijn eigen
bekwaamheidspaspoort bijhouden. Noorderzorg kan steeds meer gebruik maken van
beschikbare data. Hierbij gaat het o.a. om kwaliteitsgegevens uit het ECD, zoals
uitkomsten van incidentrapportages en rapporten t.b.v. hygiëne- en infectiepreventie
uitkomsten. Deze rapportages zullen in de toekomst met medewerkers in de teams
besproken worden, waarbij gekeken wordt naar leren en verbeteren op de werkvloer.
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4.1.d

Deel uitmaken van een lerend netwerk
Noorderzorg maakt sinds 2018 deel uit van een lerend netwerk met Zorggroep Meander
en de Leyhoeve. Op bestuurlijk niveau en vanuit de afdeling KIO (kwaliteit, innovatie en
opleiding) hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden waarin ideeën zijn
uitgewisseld, ervaringen zijn opgedaan en afspraken zijn gemaakt over het organiseren
van audits bij elkaar op locatie.

4.1.e

Deelname overige externe netwerken
Noorderzorg participeert naast het lerend netwerk in verschillende
samenwerkingsverbanden met organisaties en partners die belangrijk zijn om te leren en
verbeteren. Topzorg en Team 290 zijn bijvoorbeeld overlegorganen met een lerend
karakter. Deze samenwerkingsstructuren dragen bij aan een systeem van continue
intercollegiale toetsing. Ook wordt actief samengewerkt met het Noorderpoort College
en binnen RAAT. Sinds 2018 is Noorderzorg ook actief in het netwerk positieve
gezondheid in de provincie Groningen, waarin samen met andere partijen zoals
gemeenten, huisartsen, welzijnsorganisaties en overige zorgorganisaties wordt gekeken
op welke manier positieve gezondheid kan bijdragen aan een zinvol leven.

4.1.f

Uitkomsten overige externe visitatie
Locatie de Mieden is in 2018 opnieuw bezocht door de IGJ om te kijken of de eerder
geadviseerde verbeteringen en gedane bevindingen opgepakt waren. De conclusie van de
IGJ was positief en er werd aangegeven dat alle bouwstenen aanwezig waren om de
reeds ingezette acties te gaan uitbreiden en borgen. Hier is in 2018 hard aan gewerkt en
dit zal ook in 2019 groot punt van aandacht blijven.
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5 Leiderschap, governance & management
Het kwaliteitskader onderscheidt zes thema’s als het gaat om leiderschap, governance en
management, dit zijn: visie op zorg, sturen op kernwaarden, leiderschap en goed bestuur,
rol en positie interne toezichthouder(s), inzicht hebben en geven en verankeren van
medische, verpleegkundige en psychosociale expertise.
5.1.a

Visie op zorg en kernwaarden
Zoals in hoofdstuk 1 beschreven richt Noorderzorg zich op mensen die kortdurend (ELV)
of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben.
Noorderzorg biedt verschillende vormen van wonen, welzijn/dagbesteding, zorg en
(huishoudelijke) ondersteuning. Dit doen wij vanuit onze visie op zorg (zie 1.1) en de
kernwaarden ruimte, respect en passie.

5.1.b

Leiderschap en goed bestuur
Noorderzorg heeft het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur en Raad
van Toezicht geregeld conform de governance code. In 2018 is met name aandacht
geweest voor de realisatie van de bestuurlijke fusie en de te bouwen nieuwe organisatie
Noorderzorg.
De NVTZ (Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg & Welzijn ) heeft in 2017
op verzoek van VWS een programma opgesteld dat vorm geeft aan het zichtbaar maken
van de professionalisering van Raden van Toezicht en om de professionalisering minder
vrijblijvend te maken. Hierin staan drie pijlers centraal die hieronder kort uitgewerkt
worden.
Goed beslagen ten ijs: elke toezichthouder begint goed voorbereid aan zijn taak
Het jaar 2018 stond voor de RvT’s van Van Julsingha en ’t Gerack in het teken van de
fusie. In 2017 zijn de eerste contacten gelegd en is een start gemaakt met het
onderzoeken van de mogelijkheid tot samenwerken. Dit resulteerde uiteindelijk, na een
positief advies van zowel de OR als de CR , in een bestuurlijke fusie die op 6 september
2018 door ondertekening van bestuurder en toezichthouders werd bekrachtigd. De
‘nieuwe’ Raad van Toezicht heeft zich voorbereid op een nieuw team. Om het proces in
de bestuurlijke fusie tussen beide organisaties te stroomlijnen is advies van een externe
procesbegeleider ingewonnen. Financiën, visie/ambitie en zorginhoud/kwaliteit waren de
belangrijkste aandachtspunten.
Door de fusie nodigt deze samenwerking uit tot ontwikkeling van processen voor
toezichthouders. Een eerste aanzet is gegeven door de vergader-, agenda-, en
activiteitenjaarcyclus te onderzoeken en aan te passen conform de wijzigingen in bestuur
en conform de governance code. Voor professionalisering, onderlinge communicatie en
samenwerking wordt de raad gecoacht om een verdieping te realiseren voor zowel de
teamvorming als voor de persoonlijke drijfveren.
Transparantie: elke RvT is transparant en open over zijn werkzaamheden. De RvT is
herkenbaar en aanspreekbaar.
De RvT voert tweemaal per jaar een gesprek met de OR en CR en deelt met hen actuele
thema’s. De nieuwe RvT heeft de intentie uitgesproken om in de komende jaren meer
aandacht te besteden aan herkenbaarheid in de nieuwe organisatie Noorderzorg.
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Reflectie en evaluatie: elke RvT wil zich blijvend ontwikkelen en reflecteert op zijn eigen
handelen.
De nieuwe RvT heeft aan het eind van 2018 een dag met elkaar samengewerkt om de
samenwerking verder te ontwikkelen en met elkaar af te spreken op welke wijze in de
toekomst de zelfreflectie wordt vormgegeven. Daarbij is gesproken over een jaarlijkse
360 graden feedback. Dit zal in het nieuwe reglement voor de RvT worden opgenomen.
In de jaaragenda is verder opgenomen dat er per jaar twee bijeenkomsten worden
georganiseerd voor ontwikkeling van RvT als geheel.
5.1.c

Rol en positie interne toezichthouders
De medezeggenschap en inspraak is geborgd door onderstaande toezichthouders:
Raad van Toezicht (RvT)
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het gevoerde beleid van
Noorderzorg en op de algemene gang van zaken binnen Noorderzorg. Verdere
beschrijving van de Raad van Toezicht is in de vorige paragraaf gegeven (5.1.b).
Ondernemingsraad (OR)
Conform de wettelijke kaders is de Ondernemingsraad (OR) ingericht. De OR denkt
constructief mee over zaken die van belang zijn voor medewerkers en organisatie.
De OR behartigt de belangen van de medewerkers en draagt bij aan het goed
functioneren van de organisatie. In 2018 was er nog sprake van een gescheiden OR,
namelijk één voor Van Julsingha en één voor ‘t Gerack. In 2018 zijn o.a. de volgende
onderwerpen besproken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waardigheid & Trots/Revitalisering
MTO door Effectory
Aardbevingsvraagstukken
Vakantie- en ARBO beleid
Scholing en Sector Plan Plus (SPP)
Jaarverslag en begroting
Kwaliteitsplan en -verslag
Positief advies tav juridische fusie
Positief advies tav aanstelling nieuwe bestuurder
Positief advies aanstelling manager Welzijn (2-3 jaar)
Positief advies tav scholingsplan
Negatief advies aanstelling preventiemedewerker, loopt door in 2019
Evaluatiegesprek met RVT
Implementatie fusie- en organisatieontwikkeling
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Clientenraad (CR)
De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten. De CR wordt betrokken bij
beleidsontwikkelingen, plannen en initiatieven. In 2018 zijn de eerste stappen gezet om
te komen tot een nieuwe CR voor Noorderzorg. In 2018 zijn o.a. de volgende
onderwerpen besproken:
•
•
•
•
•
•
•

Kwaliteitsplan en -verslag
Jaarverslag en begroting
Uitslag bewonersenquête
Waardigheid & Trots/Revitalisering
Budget uitnutting W&T
Samenwerkingsmodel
Positief advies tav bestuurlijke fusie

Momenteel wordt bekeken hoe de medezeggenschap en inspraak per locatie vorm
gegeven gaat worden vanaf 2019.
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6 Personeelssamenstelling
In het kwaliteitskader worden drie thema’s onderscheiden als het gaat om
personeelssamenstelling, dit zijn: aandacht, aanwezigheid en toezicht, specifieke kennis,
vaardigheden en reflectie, leren en ontwikkelen.
6.1.a

Aandacht, aanwezigheid, toezicht en specifieke kennis
Op alle locaties is in 2018 hard gewerkt aan het op orde brengen van de basisroosters.
Locatiemanagers hebben een goede verdeling gemaakt van het aantal verpleegkundigen
en verzorgenden IG per afdeling, passend bij de zorgzwaarte per afdeling. De
roostereisen m.b.t. veilige zorg zijn geformuleerd en toegepast in de basisroosters. Er is
meer continuïteit van zorg (vaste gezichten) en dit geeft meer rust bij cliënten. Er zijn
contracten opgehoogd, taken opnieuw herschikt en extra zorgmedewerkers geworven.
Deze acties hebben ertoe geleid dat tijdens intensieve zorgmomenten altijd minimaal
twee zorgverleners beschikbaar zijn. Er is permanent toezicht in de huiskamers. In 2018
hebben de huiskamerassistenten scholing gevolgd waarin o.a. zaken als helpen bij eten
en drinken en omgaan met dementie zijn behandeld. Binnen heel Noorderzorg is de 24/7
verpleegkundige dekking geregeld. Er is altijd een verpleegkundige achterwacht aanwezig
die binnen 30 minuten ter plaatse kan zijn.

6.1.b

Reflectie, leren en ontwikkelen
Noorderzorg stelt medewerkers in staat om te leren en ontwikkelen. Er wordt gewerkt
met een scholingsplan, gerelateerd aan de punten uit het jaarplan. De medewerkers
kunnen in een digitale leeromgeving hun e-learningen maken en bevoegd- en
bekwaamheidsregistratie vindt hier ook plaats. In 2019 zal dit doorontwikkeld worden.
Contactverantwoordelijken nemen structureel deel aan multidisciplinaire overleggen
(MDO’s) met behandelaren en overige multidisciplinaire overleggen.

6.1.c

Binden en boeien
Noorderzorg heeft in 2018 actief ingezet op opleidingen. Mensen zonder de juiste
diploma’s, maar met een wens om in de zorg te gaan werken zijn middels zij-instroom
trajecten en leerwerkovereenkomsten opgeleid tot helpende of verzorgende niveau 3.
Om te kunnen (blijven) voldoen aan de steeds zwaarder wordende zorgvraag zet
Noorderzorg in op scholing en opleiding. Zoals eerder genoemd zijn 12 GVP-ers in
opleiding gegaan, net als medewerkers welke gespecialiseerde opleidingen volgen, zoals
palliatieve zorg. Daarnaast zijn opleidingsplaatsen aangeboden voor helpenden en
helpenden plus, huiskamerassistenten hebben een opleiding gevolgd bij het
Noorderpoort College en medewerkers hebben de kans gekregen om door te stromen
naar een niveau 3 IG of 4/5 opleiding. Verder hebben scholingen en klinische lessen
plaatsgevonden op gebied van intramusculair en subcutaan injecteren, stomazorg,
bloedsuikers prikken en insuline, medicatie etc. en verschillende trainingen welke door
de behandelaren zijn gegeven. In het kader van binden en boeien zal in 2019 meer
aandacht komen voor het volgen van cursussen of trainingen.

6.1.d

Medewerkerstevredenheid
Noorderzorg neemt regelmatig en op verschillende manieren ervaringen van
medewerkers af. In 2018 heeft op locatie Van Julsingha een
medewerkerstevredenheidsmeting plaatsgevonden welke door Effectory is uitgevoerd.
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De uitkomsten van dit onderzoek hebben ertoe geleid dat Van Julsingha een ster voor
goed werkgeverschap heeft ontvangen.
Op locatie De Mieden heeft een meting plaatsgevonden middels one-2-ten op basis van
de pijlers van positieve gezondheid. De trots- en verbeterpunten die vanuit beide
onderzoeken naar voren kwamen staan hieronder weergegeven. Deze punten zijn
meegenomen in de jaarplannen per locatie.
Trots- en verbeterpunten Van Julsingha

Trots- en verbeterpunten De Mieden (locatie: verpleegunit)

De blauwe lijn geeft de huidige score weer, de groene
stippellijn de gewenste situatie

Trots- en verbeterpunten De Mieden
(locatie: woonzorg)

De blauwe lijn geeft de huidige score weer, de groene
stippellijn de gewenste situatie
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7 Gebruik van hulpbronnen
Het kwaliteitskader onderscheidt de volgende thema’s als het gaat om het gebruik van
hulpbronnen: de gebouwde omgeving, technologische hulpbronnen, materialen en
hulpmiddelen, facilitaire zaken, financiën en administratieve organisatie en
samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen.
7.1.a

Gebouwde omgeving
Noorderzorg heeft een duidelijke visie op wonen. Deze visie wordt de komende jaren
verder vertaald naar de gebouwen, de inrichting en de omgeving. Afhankelijk van de
aardbevingsvraagstukken wordt per locatie gekeken welke stappen wel of juist niet gezet
gaan worden. Met Fame is in 2018 gewerkt aan een nieuw woonconcept en de
ontwikkeling van dementievriendelijke huizen. De omslag van verblijf naar wonen zal de
komende jaren steeds verder gemaakt gaan worden. Hierdoor gaat het niet meer om
een indeling naar “voormalig verzorgingshuiszorg” of “voormalig verpleeghuiszorg”, maar
om verschillende soorten hybride wooncomplexen, waar sprake is van scheiden wonen
en zorg en waar ondersteunende diensten mensen in staat stellen, ondanks
gezondheidsproblemen of hoge leeftijd, hun eigen manier van leven te behouden.

7.1.b

Technologische hulpbronnen, ICT en domotica
Noorderzorg is actief op het gebied van innovatie en ontwikkeling. Met medewerkers van
locatie Van Julsingha is gekeken naar de betekenis van “een altijd thuis gevoel” passend
bij een dementievriendelijk huis. De beelden die de medewerkers daarbij hadden zijn
uitgebeeld in verschillende collages. Verder wordt er nagedacht over de verdere
inrichting en de inzet van (zorg) technologie en domotica. Domotica moet bijdragen aan
het vergroten van het welzijn van cliënten.
Er zijn 30 cliënten die gebruik maken van de producten van Virtuele Thuiszorg, denk aan
een slim horloge, die lichaamswaarden meet en als alarmering fungeert, een GPS tracker
en een tablet, waarmee cliënten onder andere kunnen skypen met welzijnscoaches.
Er zijn meerdere cliënten die dankzij de GPS tracker weer zelfstandig boodschappen
durven doen en zich veilig voelen als ze op stap zijn. Daarnaast werkt de GPS tracker
geruststellend voor familie, omdat ze weten dat in geval van nood er altijd hulp dichtbij
is. De vraag naar GPS trackers binnen Noorderzorg wordt steeds groter en daarom wordt
er samen met alle belanghebbenden gewerkt aan doorontwikkeling van het beleid.
Enkele uitkomsten van het project virtuele thuiszorg staan weergegeven in paragraaf 8,
gebruik van informatie.

7.1.c

ECD (elektronisch cliënten dossier)
Het ECD wordt ingezet als hulpmiddel bij de registratie en overdracht van gegevens op
cliëntniveau. Alle papieren dossiers zijn in 2018 grotendeels komen te vervallen en alle
cliënten beschikken over een ECD met een zorgleefplan waarin afspraken zijn
opgenomen. Voor de cliënten met een behandelcomponent is een koppeling gemaakt
met het elektronisch voorschrijfsysteem Medimo. In 2018 is onderzocht welke medicatie
controle apps gebruikt worden binnen Noorderzorg, met boomerweb zal in 2019 een
pilot gedraaid gaan worden.
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8 Gebruik van informatie
Het kwaliteitskader onderscheidt drie thema’s als het gaat om gebruik van informatie:
verzamelen en delen van informatie primair voor samen leren en verbeteren, benutten
en optimaliseren van bestaande administratiesystemen en openbaarheid en
transparantie.
8.1.a

Continue klantwaarderingen
Noorderzorg meet op verschillende manieren de ervaringen van cliënten. Eens per twee
jaar wordt de CQ meting uitgevoerd om cliëntervaringen in de locaties in beeld te krijgen.
De instrumenten die hiervoor gebruikt worden zij verschillend, zo wordt er gebruik
gemaakt van interviewteams, interviews door leden van de cliëntenraad, CQ lijsten etc.
Tijdens de halfjaarlijkse evaluatie van het zorgleefplan vindt ook een
tevredenheidsmeting plaats op individueel niveau, waar gekeken wordt naar wensen en
behoeften. De vragenlijst positieve gezondheid geeft zicht op wensen van de individuele
cliënt, wanneer de cliënt deze zelf niet meer kan aangeven dan kunnen familieleden of
naasten hun ervaringen inbrengen. Het instrument helpt zo bij het voeren van het
gesprek en is geschikt om te leren en verbeteren.
Verder promoot Noorderzorg het gebruik van Zorgkaart Nederland, o.a. door het
plaatsen van berichten en oproepen in Caren Zorgt en het verspreiden van flyers.

Locatie
Van Julsingha
De Mieden
Hunsingoheerd

Aantal waarderingen 2018
24
30
11

Cijfer ZKN
8,5
8,1
7,0

Waardering NPS
95%
93%
NVT

Naast clientwaarderingen wordt er ook nog andere kwaliteitsinformatie verzameld zoals
interne audits, meldingen/calamiteiten, klachten etc. Deze informatie wordt
geanalyseerd om van te leren.
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8.1.b

Beoordeling impact virtuele thuiszorg
Iedere zes maanden wordt de impact van Virtuele Thuiszorg en beeldbellen geëvalueerd,
hieronder staan een aantal uitkomsten uit het onderzoek van Mobile Care.

In 2019 zal onderzocht worden welke zorgtechnologie een bijdrage kan leveren aan de
kwaliteit van leven van de cliënten.
8.1.c

Benutten en optimaliseren bestaande administratiesystemen
In 2018 heeft Noorderzorg hard gewerkt aan de inrichting van het applicatie landschap.
Zowel de financieel administratieve processen als de zorginhoudelijke processen zijn
opnieuw ingericht. In ONS/Nedap vindt de planning en roostering plaats, evenals de
zorgregistratie en dossiervorming.
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Bijlage 1: Actiepunten kwaliteitsplan 2018 Van Julsingha
In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van de actie- en verbeterpunten
zoals deze zijn opgenomen in het kwaliteitsplan 2018 voor het Van Julsingha.
Verbeterpunten
Het komende jaar gaan we nog meer invulling geven aan de “klant in regie”,
met als uitgangspunt de zes pijlers van positieve gezondheid (Machteld Huber)
Het zorgleefplan wordt door de contactverzorgende, in overleg met bewoner en
familie afgestemd. Het zorgleefplan wordt vanuit de gewenste vorm
geschreven.
De doelen in het zorgleefplan worden steeds meer afgestemd op de behoeften
en wensen van de bewoner (persoonsgerichte zorg). Doelen en acties
benoemen met 6 dimensies van positieve gezondheid als uitgangspunt.
Investeren in scholing van medewerkers om het “goede gesprek” te kunnen
voeren met bewoner en familie o.a. evaluatiegesprek. Trainen in het
rapporteren op de 6 dimensies. Het zorgleefplan zal doorontwikkeld gaan
worden, waarbij eigen regie constant het uitgangspunt zal zijn.
Voordat een bewoner naar het BvJ gaat verhuizen komen wij bij de bewoner
thuis om hem/haar te leren kennen.
Van alle bewoners kennen wij het levensverhaal en schrijven we dit verhaal
verder als de bewoner bij ons woont. In het ECD is de persoonlijke beschrijving
terug te vinden voor een iedere zorgmedewerker.
Bewoner en familie (aanwezigheid) meer betrekken bij het MDO.
Middels de Vilans app wordt, zo spoedig mogelijk na de verhuizing, een risicoinventarisatie ingevuld. De uitkomsten worden vertaald naar doelen en acties
en (halfjaarlijks) geëvalueerd met bewoner en familie.
De rol van de contactverzorgende als aanspreekpunt voor bewoner en familie
zal verder invulling krijgen.
Meer delen van kennis en ervaringen tussen verpleegkundigen, verzorgende en
behandelaren.
Wonen en welzijn zijn uitgangspunten voor ons werken. Deze uitgangspunten
willen we de komende jaren nog beter invullen passend bij onze visie.
Familie meer betrekken bij de informele zorg. Met de familie afspraken maken
en vastleggen wat familie kan doen en wat wij gaan doen.
Wij werken aan een woonconcept dat bewoners meer bewegingsvrijheid geeft.
In de tussen tijd proberen wij zoveel mogelijk te werken aan
vrijheidsbevordering.
Vrijwilligers worden gericht aan verschillende huiskamers gekoppeld, zodat ze
de bewoners goed leren kennen. De vrijwilligers worden ook meegenomen in
de training “onbegrepen gedrag” en welzijn.
Geestelijk verzorger aantrekken opdat bewoners indien gewenst hier gebruik
van kunnen maken.
Nog meer invulling geven aan de wens van de bewoner om betekenis te geven
aan zijn leven.
De dagbesteding heeft de aandacht. De gelden van ‘waardigheid en trots’
worden zowel op organisatie – als cliëntniveau benut en enthousiast
ontvangen. We gaan nog gerichter activiteiten organiseren op de huiskamers.
In de algemene ruimtes en gangen zorgen voor herkenbaarheid.
Medicatieveiligheid heeft optimale aandacht van de organisatie. Wij willen de
kwaliteit rondom basisveiligheid nog meer verbeteren door scholing op inhoud
en het continu verbeteren.

Afgerond

Nog aandacht aan
besteden

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
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De (kritische) procedures zijn beschreven.
MIC procedure is beschreven + werkwijze zijn opgenomen in ONS. MIC
commissie is benoemd. Ieder team heeft een MIC aandachtsvelder.
Meldingsbereidheid is goed. Analyseren gebeurt nog onvoldoende waardoor
verbeteringen onvoldoende worden doorgevoerd. PDCA cyclus verder
vormgeven en implementeren.
Medewerkers krijgen scholing conform aandachtspunten scholingsplan 2018.
In overleg kan de bewoner de medicatie in eigen beheer gebruiken.
Rapporteren op gradatie en aantallen in ONS zal in 2018 verder doorontwikkeld
worden. Wondzorg zal opgenomen worden in het ECD middels een nieuwe
werkwijze.
Beleid is uitgewerkt, aandacht voor implementatie en monitoring o.a. door
interne
audits en juiste rapportage.
We streven naar de toepassing van zo min mogelijk VBM, passend bij onze visie
en de ontwikkeling tot een dementievriendelijk huis.
Maatregelen worden alleen ingezet indien nodig en na analyse zo (snel)
mogelijk ook weer afgeschaft.
Maatregelen worden genomen in overleg met bewoner en/of diens
vertegenwoordiger.
Samen leren en verbeteren vraagt de nodige aandacht binnen het BvJ.
Alle (kritische) processen en procedures zijn beschreven.

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

Per afdeling wordt het jaarplan van de organisatie vertaald naar een jaarplan
per afdeling.
Verder invulling geven aan het lerend netwerk.

X

Medewerkers en bestuurder krijgen tijd om mee te lopen bij de organisaties uit
het lerend netwerk.
Verder uitbouwen van het kwaliteitssysteem en (verder) implementeren van
een verbetercyclus.
Aansturen van de organisatie gebeurt door RvB die o.a. een verpleegkundige
achtergrond heeft.
Visie op zorg is beschreven. Voor 2017 en 2018 werken wij aan het
revitaliseringsplan waarin we de basis op orde brengen.
Set van kernwaarden creëren als uitgangspunt voor ons handelen en gedrag.
We starten met de voorbereiding van het opzetten van een VAR.
RvB, management en ondersteunende diensten loopt een aantal malen mee per
jaar in het primair proces.
Wij hebben voldoende en bekwaam personeel. Wij investeren in onze
medewerkers om hen meer eigenaar van hun vak te laten zijn, specifieke kennis
en vaardigheden bij te brengen en het vergroten van hun zelfstandigheid.
Professionals in hun kracht.
Wij scholen in 2018 o.a. op attitude en basishouding, opdat alle medewerkers
de bewoner centraal stellen en weten wat voor basishouding dat voor hen
vraagt.
Een centrale roosteraar draagt zorg voor een adequate en juiste bezetting. Wij
werken aan een 24/7 verpleegkundigen rooster.
Wij zetten in op scholing en training zodat alle medewerkers kunnen omgaan
met o.a. onbegrepen gedrag en/of dementie.
Aandacht voor samenwerking in en tussen teams en verschillende disciplines.
Huiskamerassistenten vervullen een belangrijke taak, om deze taak in de
toekomst verder vorm te gaan geven zal gekeken worden of de functie inhoud
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X
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middels scholing verzwaard kan worden. Wij investeren in deze medewerkers
door het aanbieden van in company scholing in samenwerking met een ROC. De
komende periode zal onderzocht worden of het mogelijk is een flexpoule op te
starten.
Binnen het BvJ maken we effectief en efficiënt gebruik van hulpbronnen om de
beste mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare
financiën en middelen.
Er wordt gewerkt aan een concept beleeftuin, de plannen voor de realisatie zijn
in een vergevorderd stadium.
We zijn gestart met het ontwikkelen van een duidelijke visie op wonen. Deze
visie wordt vertaald naar een woonconcept en gaat ons helpen bij het maken
van de keuze, verbouwen of nieuw bouwen.
De kritische leveranciers zullen jaarlijks beoordeeld worden. Dit wordt
opgenomen in de kwaliteitskalender.
Gebruik van domotica komt terug in ons woonconcept. Passend bij optimale
vrijheid en veiligheid gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.
Er is veel informatie beschikbaar. We willen slagen maken om de informatie nog
gebruikersvriendelijk aan te bieden.
ONS kwaliteitsmonitor zal verder ingericht gaan worden.
Verder ontwikkelen van overzichtelijke rapportages (dashboard) voor
management en teams.
ONS is ingericht, maar zal doorontwikkeld worden om zoveel mogelijk
informatie in het ECD op te gaan nemen. Ook zullen we aandacht blijven
besteden aan doorontwikkeling om informatie uit ONS eenduidig te kunnen
rapporteren en presenteren.
Over 2017 publiceren we conform de gestelde eisen uit het kwaliteitskader
voor 1-07-2018 een kwaliteitsverslag.
Eigenaarschap, aanspreekcultuur en teamvorming hebben extra aandacht
nodig, alsmede de effecten van een juridische fusie.
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Bijlage 2: Actiepunten kwaliteitsplan 2018 ’t Gerack
In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van de actie- en verbeterpunten
zoals deze zijn opgenomen in het kwaliteitsplan 2018 voor ’t Gerack.
Verbeterpunten
Afgerond
’t Gerack is een betrouwbare opleidingsplek en biedt leerlingen een goede
basis voor het vak in de zorg
Er zijn voldoende stagebegeleiders aanwezig
De hulp bij huisouden is voldoende aanwezig
De Werkbalanstool biedt inzicht en transparantie qua inzet medewerkers in
relatie met de aanwezige zorgvragen
De instroom en uitstroom van medewerkers is in balans.

X

Er wordt een actief beleid op instroom van nieuwe medewerkers gevoerd
Het aantal vrijwilligers is met 1/3 vergroot.

X

De vrijwilligers worden geschoold om bewust om te kunnen gaan met cliënten
met gedagsproblemen.
Vrijwilligers en stagiaires werken nauw samen met de zorgmedewerker
De afspraken met Begeleid werken vanuit Participatiewet worden
geactualiseerd
Verbetering van de intakeprocedure.
Aandacht voor welzijn, het levensverhaal van de cliënt staat centraal.
Rol van EVV-ers versterken.
Werken met aandachtsvelders verder ontwikkelen
Een warme overdracht regelen voordat de cliënt bij ’t Gerack komt wonen
Investeren in scholing van medewerkers om het `goede gesprek´ te kunnen
voeren met cliënt en familie.
In 2018 zal het zorgaanbod dagopvang worden uitgebreid.
Zowel cliënt van woonzorg als inwoners vanuit de wijk kunnen daar gebruik
van maken. Voor de huidige cliënten van ’t Gerack zal dat hun sociale netwerk
vergroten.
De ruimte waarin cliënten hun activiteiten worden georganiseerd zal op
Hunsingoheerd worden vernieuwd.
Er zullen meer activiteiten in de vorm van samen eten en koffiedrinken worden
georganiseerd.
Er zal meer aandacht komen voor mantelzorg en gekeken worden of ze meer
kunnen worden ingezet, dit uiteraard in goed overleg om overbelasting te
voorkomen.
Psychosociale ondersteuning wordt versterkt
Meer aandacht voor hygiëne onder alle medewerkers
Inzichtelijk maken van de indicatoren betreffende basisveiligheid en deze
borgen op de werkvloer
MIC-commissie en Medicatie veiligheid commissie verder ontwikkelen
Regelmatig onderzoeken hoe het er voor staat met de basis veiligheid
Klachtenregeling verder implementeren en evalueren
Binnen hele organisatie werken met app dubbele medicatie controle
Scholing van zorgmedewerkers via skills lab en andersoortig training/
besprekingen.

Nog aandacht aan
besteden
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Bekwaamheid van verpleegkundigen en zorgmedewerkers vergroten.
Verhogen Medicatieveiligheid
Verbeter acties als gevolg van MIC-meldingen worden direct uitgevoerd in de
zorg en zorgplan wordt aangepast indien nodig.
Terugkoppeling van de MIC-commissie als onderdeel van het teamoverleg
Rapporteren decubitus op gradatie en aantallen
Bijscholing van alle zorgmedewerkers op gebied van onvrijwillige zorg.
Duidelijkheid rondom nieuwe wet Zorg en Dwang en gevolgen hiervan
binnen ’t Gerack.
Meer bewegen als onderdeel van het zorgaanbod
Verbetering van vroeg signalering van gezondheidsproblemen van de cliënten,
met snellere inschakeling/doorverwijzing en versterkte relatie huisartsen en
andere zorgverleners mede door bijscholing zorgmedewerkers
(bewustwording/herkenning etc.)
Duidelijkheid over aantal ziekenhuisopnamen en reden van opname is in beeld
Kwaliteitsmanagementsysteem actualiseren
Werken vanuit de PDCA-cyclus borgen
Afdeling Kwaliteit opnieuw vormgeven in samenhang met Burgemeester van
Julsinghahuis
Duidelijkheid over taken, posities en verantwoordelijkheden op gebeid van
kwaliteit
Kwaliteit verbeterpunten vast onderdeel bij teamoverleg en tijdspad
kwaliteitsverslag volgen
Betere verspreiding van opgedane kennis en ervaringen naar alle
zorgverleners binnen het Gerack (kwaliteit, innovatie, strategie, monitoren
zorg etc.)
Monitoren en aanpassen van nieuw ingevoerde protocollen binnen de zorg
Ontwikkelen van intervisiegroepen in de zorg binnen het Gerack
Communicatie tussen Raad van Bestuur en personeel organisatie krijgt meer
regelmaat en diepgang
Leden Raad van bestuur regelmatig meelopen in primaire zorgproces.
Zorg dragen voor regelmatige volledige informatieverstrekking naar
werknemers.
Er zijn in 2018 voldoende zorgmedewerkers op de drie locaties.
’t Gerack richt zich in de volle breedte op de arbeidsmarkt.
Naast de gediplomeerde kandidaten ook richt op geïnteresseerden zonder
relevante opleiding maar met voldoende motivatie en levenservaring.
’t Gerack zal haar werving en selectieprocedure aanpassen en deze
combineren met de intakes voor de beroepsopleidingen
Er is duidelijke betreffende de toekomst van de gebouwen
Relatie Samenwerkingspartners wordt onderhouden
´t Gerack en Burgemeester van Julsinghahuis ontwikkelen in 2018 door naar
een juridische fusie
Caren zorgt kan door alle cliënten en mantelzorgers worden benut
Monitoring van implementatie proces door PDCA cyclus
ONS kwaliteitsmonitor verder inrichten
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