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  1. Inleiding 

Met de komst van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt de paraplu aangereikt waar alle 
doelen en activiteiten op het gebied van kwaliteit onder gehangen kunnen worden. Tevens geeft het 
richting aan de doorontwikkeling van de verpleeghuiszorg voor de komende jaren.  

Opbouw 

In hoofdstuk 2 wordt aangegeven wat Eilandzorg voor organisatie is en waar de organisatie voor 
staat. In hoofdstuk 3 worden de onderdelen persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en 
welzijn, veiligheid en leren en verbeteren van kwaliteit uitgewerkt en in hoofdstuk 4 de 
randvoorwaarden. In hoofdstuk 5 worden de uitdagingen voor het jaar 2018 geschetst.  

2. Eilandzorg 

In dit hoofdstuk stelt Eilandzorg zich aan u voor, zowel in woord als getal. Ook wordt met ‘de 
bedoeling’ onze visie/missie belicht, net als de kernwaarden waarmee we ‘de bedoeling’ willen 
bereiken.  

Eilandzorg Schouwen-Duiveland is een relatief kleine, maar brede, zorgorganisatie die werkzaam is 
op het mooie Schouwen-Duiveland. Eilandzorg biedt de volgende diensten: 

▪ Verpleeg- en verzorgingshuiszorg op locatie De Wieken te Zierikzee 
 

▪ Eerstelijns verblijf op locatie De Wieken te Zierikzee 
 

▪ Wijkverpleging voor Zierikzee en omliggende dorpen 
 

▪ Wondzorg op heel Schouwen-Duiveland (Wondzorg Zeeland) 
 

▪ Huishoudelijke Hulp op heel Schouwen-Duiveland 
 

▪ Gespecialiseerde zorg op locatie Mitt Hem te Zierikzee 
(voor cliënten met een verzorgingshuisindicatie, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke 
beperking, zwaardere lichamelijke zorg en psychiatrische problematiek). 
 

Dit kwaliteitsplan beperkt zich tot de locaties De Wieken en Mitt Hem, waar cliënten wonen met WLZ 
zorg van ZZP 4 en hoger en waar extramurale zorg geleverd wordt op basis van Modulair Pakket 
Thuis (MPT).   
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  2.2 Onze cliënten (peildatum 1 november 2018) 

In De Wieken en Mitt Hem wonen cliënten die niet alleen afkomstig zijn van Schouwen-Duiveland, maar ook van ver daarbuiten. Als men kiest voor De 

Wieken, kiest men voor kleinschaligheid, gezelligheid én voor de locatie; De Wieken ligt midden in het centrum van Zierikzee. 

In De Wieken wonen mensen met een dementieel syndroom en/of lichamelijke beperkingen. Er is sprake van kleinschalig wonen; max 7 cliënten per groep.  

In Mitt Hem wonen mensen met verschillende zorgvraag; van NAH tot verstandelijke beperking, van ‘gewone’ zorgbehoefte tot psychiatrische problematiek. 

De verdeling ZZP’s als volgt: In de Wieken: 11x ZZP4 / 21x ZZP5 / 13x ZZP6 / 2x ZZP7. In Mitt Hem: 1x ZZP3 / 2x ZZP4 / 1x partnerindicatie. 

De Wieken Straat Appartementen Huidige cliënten Opmerkingen 

WLZ/Psychogeriatrie Paltrokmolen 7 0 staat leeg in verband met komende renovatie 

 Poldermolen 7 7  

 Stellingmolen 7 7  

 Beltmolen 7 7  

WLZ/Somatiek Wipmolen 6 4 1 echtparenappartement, bezet door 2 personen 
3 appartementen voor eerstelijnsverblijf 

 Weidemolen 7 6  

 Torenmolen 6 5 1 echtparenappartement, bezet door 1 persoon 
1 appartement leeg in verband met komende renovatie 

 Standerdmolen 7 7  

 Grondzeiler 6 4 2 appartementen leeg in verband met komende renovatie 

Totaal  60 47  

Mitt Hem  Appartementen Huidige cliënten Opmerkingen 

WLZ  (flexibel) 4 (inclusief 1x ZZP3 en 1x ZZP verblijfcomponent partner) 

Totaal WLZ verblijf   51  

• In Mitt Hem verblijven daarnaast een 5-tal cliënten welke hun ZZP op basis van het Modulair Pakket Thuis ((MPT) verzilveren. 

De Wieken Aantal cliënten Met behandeling Gemiddelde leeftijd Aantal mannen Aantal vrouwen 

WLZ / Psychogeriatrie en Somatiek 47 35 86,4 11 36 

Mitt Hem      

WLZ 4 0 87,6 0 4 
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2.3 Onze medewerkers 

Aantal FTE 
Per 1-11-18 

MEDEWERKERS De Wieken Thuiszorg Mitt Hem WMO Eindtotaal 

ZORG 
 

HBO 2 1 3 - 6 

MBO – niveau 1 7 - - - 7 

MBO – niveau 2  15 1 3 - 19 

MBO – niveau 3 29 6 10 - 45 

MBO – niveau 4 8 - 5 - 13 

BBL 4 - 1 - 5 

Activiteitenbegel. 4 nvt 1 nvt 5 

Totaal  69 8 23 - 100 

FACILITAIR 
Gastvrouw 6 nvt nvt nvt 6 

Huishouding 6 nvt nvt nvt 6 

Totaal  12 - - - 12 

THUISZORG 

MBO – niveau 2 nvt 2 nvt nvt 2 

MBO – niveau 3 nvt 8 nvt nvt 8 

MBO – niveau 4 nvt 2 nvt nvt 2 

Totaal  - 12 - - 12 

WMO Huishouding  nvt nvt nvt 29 29 

Totaal  - - - 29 29 

OVERHEAD Overhead 17 - - - 17 

Totaal  17 - - - 17 

EINDTOTAAL  98 20 23 29 170 

 

Som van FTE 
per 1-11-18 

MEDEWERKERS De Wieken Thuiszorg Mitt Hem WMO Eindtotaal 

ZORG 
 

HBO 1,33 0,89 2,39 - 4,61 

MBO – niveau 1 1,56 - - - 1,56 

MBO – niveau 2  5,69 0,56 0,78 - 7,03 

MBO – niveau 3        14,58 1,44 5,22 -      21,25 

MBO – niveau 4 5,31 - 2,33 - 7,64 

BBL 2,67 - 0,67 - 3,33 

Activiteitenbegel. 1,03 nvt 0,28 nvt 1,31 

Totaal         32,17 2,89        11,67 -      46,72 

FACILITAIR 
Gastvrouw 2,22 nvt nvt nvt 2,22 

Huishouding 2,33 nvt nvt nvt 2,33 

Totaal  4,56 - - - 4,56 

THUISZORG 

MBO – niveau 2 nvt 1,33 nvt nvt 1,33 

MBO – niveau 3 nvt 5,08 nvt nvt 5,08 

MBO – niveau 4 nvt 1,25 nvt nvt 1,25 

Totaal  - 7,67 - - 7,67 

WMO Huishouding  nvt nvt nvt 6,74 6,74 

Totaal  - - - 6,74 6,74 

OVERHEAD Overhead 9,54 - - - 9,54 

Totaal  9,54 - - - 9,54 

EINDTOTAAL        46,26       10,56       11,67 6,74      75,22 

Er zijn 98 gediplomeerde medewerkers en 4 BBL leerlingen. 
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In 2017 kwamen er 72 nieuwe medewerkers  en was er een uitstroom van 51 medewerkers.  

 
2.4 Onze organisatiestructuur 
 
Eilandzorg heeft een ‘platte’ organisatiestructuur; er is ruim drie jaar geleden gekozen om te werken 
met zelfstandige teams. Deze teams (Psychogeriatrie, Somatiek, Mitt Hem, Wijkverpleging en het 
toekomstige team Huishoudelijke Hulp) worden ondersteund door teamondersteuners en 
gefaciliteerd door het bedrijfsbureau.  
In het bedrijfsbureau zijn de volgende functies vertegenwoordigd:  
HRM/ICT, Financiën, Communicatie/PR, Facilitair (Wonen en Technische Dienst), Startpunt zorg, 
Clientregistratie, Zorg (Team Ondersteuners), Welzijn, Praktijkbegeleiding, Geestelijke verzorging, 
Kwaliteit, Directiesecretariaat en de Frontoffice. Er is één Manager en één Directeur/Bestuurder. 
 
2.5 Onze samenwerkingspartners 
 
Eilandzorg maakt deel uit van Zorg Zeker Zeeland. Zorg Zeker Zeeland is een samenwerkingsverband 
van vier kleine Zeeuwse organisaties die op verschillende gebieden met elkaar samenwerken.  
Naast Eilandzorg zijn dit: Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland, Stichting Ouderenzorg Kapelle en 
Iriz thuiszorg. In de uitvoering van de zorg wordt nauw samengewerkt met collega organisatie Allévo. 
De behandelaren: Specialist Ouderengeneeskunde (SO), logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut 
en psycholoog zijn allen in dienst van Allévo. 
Daarnaast levert ook Emergis een belangrijke bijdrage in de vorm van een gedragsdeskundige. Deze 
gedragsdeskundige stelt voor alle cliënten van de afdeling psychogeriatrie - en indien nodig ook voor 
Somatiek - een benaderingswijze op. Uiteraard is het netwerk, waarbinnen Eilandzorg opereert, veel 
groter. Het voert echter te ver om hierop in te gaan. 

2.6 Onze opbrengsten per doelgroep 
In onderstaande tabel staat de resultatenrekening van 2017 (met de opbrengsten per financieringsvorm); 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
  

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning    
De specificatie is als volgt:       2017 / € 
Opbrengsten zorgverzekeringswet Wijkverpleging    896.174 
Opbrengsten zorgverzekeringswet Eerstelijns verblijf kortdurend     56.974 
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)     
- Aanvaardbare kosten Wlz                    4.067.034 
- Persoonsgebonden budgetten / Wlz                                68.942 
Opbrengsten Wmo        263.255 
Overige zorgprestaties         96.724 
Totaal                      5.449.102 
 
17. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)    
De specificatie is als volgt:                       2017 / € 
Subsidies Wlz/Zvw-zorg         47.035 
Overige Rijkssubsidies         29.778 
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies     23.715 
Totaal                         100.529 
 
18. Overige bedrijfsopbrengsten    
De specificatie is als volgt:                 2017 / € 
Overige dienstverlening :    
Maaltijden             6.695 
Zaalverhuur             7.750 
Overige opbrengsten:  
(waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):    
Huur - locatie Mitt Hem (incl. servicekosten)                      216.628 
Overige            64.023 
Totaal                          295.097 
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3. Kwaliteit en veiligheid 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens belicht de persoonsgerichte zorg en ondersteuning, 
wonen en welzijn, veiligheid en leren en verbeteren van kwaliteit. Iedere paragraaf wordt afgesloten 
met de uitdagingen voor 2019.  

 

3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 
In ‘De Bedoeling’ van Eilandzorg staan drie hoofddoelen: 

▪ Kwaliteit van Leven; 
▪ Cliënt behoudt regie over het eigen leven, de zorg is aanvullend; 
▪ Cliënt bepaalt hoe de zorg in zijn/haar leven georganiseerd wordt. 

Eilandzorg wil deze waarmaken door vorm en inhoud te geven aan de kernwaarden van Eilandzorg, 
te weten: wederzijds respect, vertrouwen, persoonlijke aandacht, deskundigheid (en 
mantelzorgparticipatie). 
 
Deze doelen sluiten nauw aan bij de vereisten van het kwaliteitskader: 

▪ De thema’s compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen zijn richtinggevend bij 
kwaliteitsverbetering op het terrein van persoonsgerichte zorg en ondersteuning; 

▪ De cliënt beschikt binnen 24 uur over een voorlopig zorgleefplan (dat is opgesteld door 
niveau 3 IG) en binnen zes weken over een definitief zorgleefplan; 

▪ De zorg is multidisciplinair. 
 
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de cliënt en zijn geschiedenis, toekomst en doelen, 
wordt uitgebreid stil gestaan bij het inhuizingsproces van de cliënt. Naast een rondleiding vindt ook, 
na overleg met de client en indien gewenst, een gesprek plaats bij de cliënt thuis. Dit om een zo goed 
mogelijk beeld te krijgen van de toekomstige cliënt, zijn waarden en normen, gebruiken, netwerk en 
hobby’s. Samen met de cliënt worden wensen en uitgangspunten ten aanzien van zorg en 
dagbesteding vastgelegd in het elektronisch dossier van de cliënt. 
 
Door de contactverzorgende (niveau IG of verpleegkundige) wordt het cliëntdossier opgesteld op de 
dag dat de inhuizing plaats vindt. Wanneer de cliënt behandeling behoeft, vindt op de eerste dag ook 
een kennismaking met de SO plaats. De wensen, behoeften en afspraken komen terecht in het 
zorgleefplan, dat gebaseerd is op de vier domeinen. Binnen zes weken wordt het zorgleefplan 
definitief gemaakt en digitaal ondertekend door de cliënt of 1e contactpersoon. 
 
Het zorgleefplan heeft een multidisciplinair karakter. Wanneer de cliënt behandeling behoeft, wordt 
in overleg met het team behandelaren (SO – deze heeft een coördinerende rol -, psycholoog, diëtist, 
fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist) de persoonlijke zorg vorm gegeven. De behandelaren 
worden ingezet vanuit collega-organisatie Allévo. 
Door de gedragsdeskundige van Emergis wordt voor cliënten van de afdeling Psychogeriatrie – en 
indien nodig ook voor cliënten Somatiek – een benaderingswijze opgesteld voor het team.  
 
Zeven weken na inhuizing, vindt tussen cliënt en/of mantelzorger en vrijwilliger, een 
evaluatiegesprek plaats. Bij deze evaluatie wordt besproken hoe de cliënt het wonen binnen De 
Wieken ervaart, of hij de regie voldoende houdt en of er punten voor verbetering zijn. 
Resultaten/acties worden teruggekoppeld naar de contactverzorgende en kwaliteitsmedewerker (die 
alle gegevens verzamelt en analyseert en aanbevelingen doet voor verbetering). Deze punten 
worden meegenomen in het kwaliteitsplan van het volgende jaar. Mocht een verbetering direct 
doorgevoerd kunnen worden, dan wordt dit uiteraard gedaan. 
 
Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in 
palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten 



 

Kwaliteitsplan Eilandzorg 2019   

Goedgekeurd 17-12-2018                                                                                                                                                             9 

 

 
  

tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de 
psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen 
voordoen. Het wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en 
ziel. ‘Een comfortabel ziekte- en sterfbed’ is te allen tijde het belangrijkste doel van de betrokken 
zorgmedewerkers. Om dit doel te behalen wil Eilandzorg hun zorgmedewerkers meer kennis 
aanbieden over palliatieve zorg. 
 
Dit zal in 2019 aangeboden worden aan de zorgmedewerkers in de vorm van klinische lessen met de 
volgende thema’s: 
 

▪ Team reflectie en coaching op werkplek ; Wat kan jou rol zijn binnen kwaliteit kader 
palliatieve zorg? 
o Doel: Een cliënt die niet meer kan genezen en nog wel een (lange) tijd met deze ziekte 

leeft, is het primaire doel van palliatieve zorg om de kwaliteit van leven van de cliënt te 
behouden en waar mogelijk te verbeteren. In de palliatieve zorg is aandacht voor 
lichamelijke, sociale, psychische én spirituele dimensies. Het zorg personeel is zich 
bewust van hun rol hierin en kan deze ook uitdragen. 

▪ Hoe om te gaan met loslaten van het leven (angst voor de dood). 
o Doel: Zorg personeel kan de cliënt ondersteunen bij het loslaten van het leven (angst 

voor de dood) 
▪ Palliatieve sedatie. 

o Doel: Het doel van deze scholing is om de kennis van zorgmedewerkers over pijn en 
pijnmedicatie te actualiseren en hen in staat te stellen pijnklachten, pijnbeleving en door 
pijn veroorzaakte problemen (nog) beter te signaleren en te analyseren. 

▪ Jou positie in de discussie rondom grenzen en behandeling euthanasie. 
o Doel: Zorgverleners leren het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie en wat 

hun positie is in deze fase. 
 

Uitdagingen 2019: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
▪ Zorgmedewerkers hebben in 2018 een sessie gehad bij Stimul (ervaren hoe het voelt om 

afhankelijk te zijn). Dit krijgt in 2019 een vervolg. 
▪ De mantelzorggesprekken op PG (Psychogeriatrie) zullen ook in 2019 worden voortgezet. 

Er zal wel gekeken gaan worden in welke vorm, dit geldt tevens voor Somatiek. 
▪ De zorgmedewerkers beheersen kennis en kunde rondom de 4 thema’s palliatieve zorg die 

aangeboden worden d.m.v. de klinische lessen.    

 

3.2. Wonen en welzijn 

De thema’s van het kwaliteitskader worden door Eilandzorg als volgt ingevuld: 

 

Zingeving 
Eén van de kernwaardes van Eilandzorg is ‘respect’. Dit betekent dat iedereen, ongeacht 
geloofsovertuiging, recht heeft op aandacht en ondersteuning bij levensvragen. Van oudsher is 
Eilandzorg een hervormd huis. Een groot aantal cliënten is hervormd. Voor hen worden er diverse 
activiteiten georganiseerd: een wekelijkse zangmiddag waarbij kerkelijke liederen gezongen worden, 
een weeksluiting (waarbij alle religies aan de orde komen) en wekelijks een kerkdienst. Ook kan 
gebruik gemaakt worden van de kerktelefoon. Voor de geestelijke ondersteuning is een pastoraal 
medewerker aangesteld. 

 
De pastoraal medewerker is vanaf 2018 ingezet voor de geestelijke ondersteuning van niet 
kerkgezindten en dit zal voortgang vinden in 2019. Dit betekent dat cliënten die niet gelovig zijn (niet 
christelijk of religieus) dan ook terecht kunnen bij de betreffende medewerker om te praten over 
levensvragen/zingeving.  
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De betreffende medewerker bezoekt deze cliënten regelmatig voor een luisterend oor, een stukje 
aandacht, hij vult aan naar behoefte. Mocht de cliënt dit niet willen, dan zal de organisatie op zoek 
gaan naar alternatieven als bijvoorbeeld een humanistisch raadspersoon.  
 

Zinvolle dagbesteding 
Uiterlijk  twee weken na inhuizing, wordt door de activiteitenbegeleider in kaart gebracht welke 
dagbesteding gewenst is en worden mogelijkheden besproken. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de informatie die tijdens het inhuizingsgesprek of tijdens het (huis)bezoek bij de cliënt is verzameld.  
Samen met de cliënt en/of mantelzorgers worden doelen en acties opgesteld. Ook wordt gekeken of  
afspraken gemaakt kunnen worden over zinvolle dagbesteding met mantelzorgers/familie en het 
verdere netwerk. Dagbesteding kan zowel individueel als groepsgewijs plaatsvinden. Zo mogelijk 
worden ook vrijwilligers ingezet. 
 
Het activiteitenaanbod voor omwonende zal worden vergroot. Tevens zal er een behoeftepeiling 
gedaan worden onder de cliënten om extra aandacht te schenken aan het tot stand komen van een 
passend activiteitenaanbod per doelgroep.  
 
Wensen en behoeften van cliënten komen ter sprake tijdens de ‘koffietafelgesprekken’. Dit zijn 
gesprekken met groepen cliënten die 1x per maand plaats vinden. Hierbij wordt ook getoetst of het 
activiteitenprogramma aansluit. 
 
De projecten muziek en bewegen worden voortgezet in 2019 op de volgende wijze;   
Muziek 
Zomerconcerten: 
Muziek heeft een sterke invloed op het functioneren van onze cliënten, het bevorderd de sfeer, 
roept herinneringen op en verbind mensen.  

o In de binnentuin van Eilandzorg willen we daarom vier zomerconcerten organiseren. 
Voor onze cliënten, maar ook voor de omwonenden, met als doel ontspanning en 
bevorderen van de contacten. 

 
Bewegen 
Beweegruimte: 
Bewegen is belangrijk voor het welzijn en welbevinden. Bij Eilandzorg stimuleren we de cliënten 
tijdens dagelijkse momenten om extra te bewegen. Eilandzorg is in 2017 het project bewegen 
gestart, in 2018 heeft dit een positief vervolg gekregen. Omdat we zien wat bewegen doet met 
ouderen willen we ook in 2019 hiermee verder.  

o Bij de renovatie zal er een ruimte ingericht worden voor de fysiotherapie. Dit wordt 
gecombineerd met een beweegruimte, waar bewoners individueel of in groepjes, met of 
onder begeleiding, kunnen bewegen. 

o Deze ruimte willen we inrichten met apparatuur waar ouderen makkelijk zelf of onder 
begeleiding gebruik van kunnen maken. De apparatuur is uiteraard geschikt voor 
ouderen met een beperking en veiligheid staat voorop. Wekelijks zijn er momenten 
zodat men onder begeleiding van een beweegcoach of fysiotherapeut kan oefenen op 
bv. de Silverfit of Fietslabyrint. 

 
Zwementie: 
Voor mensen met dementie heeft zwemmen een enorm positief effect op de fysieke en mentale 
gesteldheid. Zwementie is een andere vorm van beweegstimulering. 

o De fysiotherapeut en beweegcoach maken een plan voor het opzetten van zwementie. Het 
zal onze cliënten ontspanning en plezier geven.  
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Verder zijn er na inhuizingsgesprekken, koffietafelgesprekken, het cliënttevredenheidsonderzoek, 
etc.. nog een aantal activiteiten die we in 2019 willen gaan inzetten omtrent een zinvolle 
dagbesteding. 
 
Koersbal: 
Koersbal stimuleert tot verantwoord bewegen het is een leuke manier van samenzijn die de sociale 
contacten bevorderd.  

o We splitsen de bestaande koersbal activiteit en de beweegspelen in een activiteit voor 
mensen met dementie en somatische klachten. Dit betekent voor de PG-bewoners het spel 
wat vereenvoudigen met de nadruk op het hebben van plezier. Voor de mensen met 
somatische klachten het competitie element terugbrengen en het spel spelen volgens de 
bestaande richtlijn.  

 
Knuffeldieren, Interactieve kat, speciaal voor ouderen 
Cliënten voelen zich voldaan als ze kunnen zorgen voor iets, het geeft invulling aan de dag en geeft 
structuur, veiligheid en rust. 

o Er zullen interactieve knuffeldieren of een babypop waar mensen met dementie voor kunnen 
zorgen aangeschaft worden. Onze cliënten worden zo gestimuleerd tot activiteit maar er 
wordt ook rust en geborgenheid gecreëerd. 

 
Individueel winkelen 
Cliënten geven aan het heel prettig te vinden af en toe te kunnen winkelen, hierbij hebben ze 
hulp en ondersteuning nodig. 

o Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten eigen keuzes kunnen blijven maken, dit geeft een 
gevoel van zelfstandigheid. Op deze manier kunnen we die zelfstandigheid ook bevorderen, 
daarbij geeft het onze cliënten ook ontspanning en plezier.  

 
Groenactiviteiten 
Natuurbeleving heeft een positief effect op ouderen. 

o Na de renovatie zal de tuin aangepast worden om meer groenactiviteiten te realiseren voor 
de cliënten. Op die manier onderhouden we de vaardigheden die onze cliënten (nog) hebben 
en het kunnen zij genieten van een buiten activiteit. 

 
De meeste activiteiten zijn toegankelijk voor buurtcliënten. Dit brengt levendigheid in huis en zorgt 
voor nieuwe contacten. 
 
Maaltijden zijn ook een belangrijk aspect. Cliënten kunnen kiezen wat ze willen eten of drinken 
gedurende de dag. Binnen Eilandzorg wordt gewerkt met kleinschalige woongroepen, om cliënten 
zoveel mogelijk als ‘thuis’ te kunnen laten wonen wordt hier zelfstandig gekookt door de 
zorgmedewerkers. Cliënten van de Psychogeriatrie groepen eten in de huiskamer. De medewerker 
kookt voor 7 cliënten. 
 
Cliënten van de afdeling Somatiek kunnen ervoor kiezen om de middagmaaltijd en/of avondmaaltijd 
in het eigen appartement te nuttigen of in het restaurant.  
In 2019 willen we samen met de cliënten van Somatiek wekelijks een gezamenlijke maaltijd bereiden 
en ze mee laten beslissen over wat er gekookt word. Dit roept herinneringen op aan vroeger, ze 
beleven plezier aan lekker eten en we houden de vaardigheden in stand. 

o Er zal een kookgroep opgezet gaan worden van 10/12 cliënten. Zij worden meegenomen in 
het gezond en verantwoord eten en zo kunnen we voldoen aan de specifieke wensen en 
behoefte van de cliënt.  

o Onze zorgmedewerkers krijgen een basiscursus in het bereiden van voedzame en diverse 
maaltijden, waarbij nadrukkelijk wordt ingespeeld op wensen en mogelijkheden van de 
cliënten. 
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Na de renovatie wordt de hele PG etage  open, er worden leef cirkels gerealiseerd. Na renovatie 
worden er door het inzetten van Domotica leef cirkels gerealiseerd. De bewegingsvrijheid van 
sommige bewoners is nu beperkt tot één gang en zal dan een hele etage kunnen zijn. Op deze wijze 
wordt de leefwereld vergroot en wordt ook extra bewegen gestimuleerd.  
 

Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 
De cliënt kan zelf aangeven wat de wensen, behoeften en voorkeuren zijn ten aanzien van wassen, 
douchen, toiletgang en dergelijke. Dit sluit aan bij ‘De Bedoeling’ van Eilandzorg. Afspraken worden 
vastgelegd in het zorgleefplan. Wanneer de renovatie een feit is, wordt de regie van de cliënt verder 
vergroot; de appartementen zullen een totale make-over krijgen, waardoor de badkamer optimaal 
toegankelijk zal worden. Bovendien wordt in de nieuwe setting een badkamer/welnessruimte 
gecreëerd, waar cliënten (onder begeleiding) gebruik van kunnen gaan maken. 
 

Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 
Familie- ofwel mantelzorgparticipatie staat ook genoemd bij de kernwaarden van Eilandzorg. Dit 
geeft aan dat hier belang aan gehecht wordt. Onze wens is om te komen tot een ‘samenspel’ tussen 
zorg en mantelzorg waarbij regie van de cliënt centraal staat. 
 
Omgang met mantelzorgers is niet in alle gevallen even makkelijk. Medewerkers zijn hier extra op 
getraind in 2018. De training in de COUP (Contact leggen, Ondersteunen, Uitnodigen en Participeren) - 
methodiek wordt toegepast in de praktijk, om zo tot gesprek te komen. Dit is uitgewerkt in het 
mantelzorgbeleid. In 2019 zal dit medewerkers verder helpen om de verbinding te leggen met 
mantelzorgers. Er zal gekeken worden hoe zorgmedewerkers dit aanpakken, wie doet wat op welke 
wijze, om zo ook van elkaar te leren en te ontdekken wat we hier nog voor nodig hebben om die 
verbinding zo optimaal mogelijk te maken. 
 
Mantelzorgers kunnen – wanneer zij daarvoor toestemming krijgen van de cliënt – meekijken in het 
elektronisch cliëntdossier. Zij kunnen ook vragen stellen. Onze medewerkers zullen voor de 
beantwoording van vragen persoonlijk contact zoeken met de mantelzorg, omdat ervan uitgegaan 
wordt dat een persoonlijk gesprek  beter is, dan een antwoord op schrift. Daarnaast kunnen 
mantelzorgers, wanneer de cliënt dit wil, aansluiten bij de evaluatie van het zorgleefplan (2x per 
jaar). Voor de Wijk zal in 2019 nagedacht moeten worden hoe dit vorm te geven. 
 
Op de PG groepen zal 2x per jaar een mantelzorggesprek gehouden worden (zie onderdeel 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning). Daarnaast worden mantelzorgmiddagen (met een thema) 
voor alle mantelzorgers georganiseerd. De teamondersteuners zullen hierbij de zorgmedewerkers 
ondersteunen in hun ideeën, op welke manier zijn dit vorm willen geven. 
 
Vrijwilligers zijn van groot belang voor Eilandzorg. Als kleine organisatie zijn we trots op de ca. 100 
vrijwilligers die helpen bij allerhande zaken: begeleiden van groepsactiviteiten, met cliënten fietsen 
op de duo fiets, koffie schenken, halen en brengen van cliënten, wandelen met cliënten in de 
wandelclub etc. etc. Kortom: onmisbaar. Door hen kunnen we als organisatie veel extra’s bieden. 
 

Wooncomfort 
De Wieken is een oud gebouw, dat dringend aan renovatie toe is. De renovatie gaat eind 2018 van 
start. Na de renovatie (eind 2019) zal het wooncomfort voor de cliënt stijgen; de appartementen 
kunnen helaas niet vergroot worden, maar de badkamer wordt goed toegankelijk gemaakt en ook 
wordt, met behulp van domotica, het wooncomfort verder geoptimaliseerd (zie ook 4.3). 
 
Op de afdeling Psychogeriatrie is er per 7 cliënten een huiskamer. Deze wordt - na de renovatie - 
volledig afgestemd op de wensen en behoeften van mensen met dementie.  
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Daarnaast hebben alle cliënten  een eigen appartement, dat ze kunnen inrichten met eigen spullen. 
Cliënten krijgen keuze uit welke vloerbedekking, gordijnen en vitrage ze in hun nieuwe appartement 
willen.  
 

Uitdagingen 2019: Wonen en welzijn 
▪ Uitbreiding activiteiten: o.a. op het gebied van muziek, beweging, samenspel, op eigen 

niveau en gericht op de doelgroep. 
▪ Zorgmedewerkers op kleinschalige woongroepen zijn in staat om een divers en 

evenwichtig weekmenu op te stellen en uit te voeren, waarbij cliënt, wensen en beleving 
centraal staan.  

▪ Mantelzorgers (nog meer) betrekken bij zinvolle dagbesteding en mantelzorggesprekken 
met Psychogeriatrie groepen en Somatiek. 

▪ Medewerkers Wijk ondersteunen hoe mantelzorg te betrekken. 
▪ Renovatie eind 2018 doorlopend tot eind 2019 / begin 2020. 
▪ Invoeren Domotica. 

 

3.3. Veiligheid 
 
Veiligheid is een breed onderwerp, dat opgesplitst kan worden in drie onderdelen, namelijk 
zorginhoudelijke, personeel en overige veiligheid. Daarnaast speelt ook het onderdeel klachten en 
inspraak een belangrijke rol. Zij worden achtereenvolgens uitgewerkt. 
 
1. Zorginhoudelijke veiligheid: 
Medicatieveiligheid 
Medicatieveiligheid staat hoog op de agenda bij Eilandzorg. D.m.v. e-learning en klinische lessen zijn  
medewerkers op dit onderwerp getraind. Middels Train de Trainer wordt kennis en kunde up-to-date 
gehouden. Er is een supervisor aangesteld die aanspreekpunt is en toeziet op Medicatieveiligheid op 
de werkvloer. Resultaten worden besproken in de team overleggen en acties worden uitgezet. 
 
Melding Incidenten Cliënten (MIC) 
MIC- meldingen worden geanalyseerd en resultaten worden teruggekoppeld in teams. Daarnaast 
worden analyses per kwartaal besproken in het Management Team en wordt de SO geïnformeerd. 
De Raad van Toezicht ontvangt het jaarverslag. 
 
Decubituspreventie 
Zodra uit een risico-inventarisatie blijkt dat een cliënt een verhoogde kans heeft op decubitus,  
wordt - in overleg met SO of huisarts - gekeken naar de inzet van middelen om dit te voorkomen. Dit 
heeft erin geresulteerd dat er in 2018 geen decubituswonden zijn geweest. Aandacht hiervoor blijft 
onverminderd. Extra aandacht is nodig voor eenduidige registratie. 
  
Vrijheid beperkende maatregelen (M&M) 
Vrijheid beperkende maatregelen worden ingezet en gerapporteerd in het elektronisch cliëntdossier 
door de SO. Hij evalueert de middelen en maatregelen 1x per 2 maanden. Daarnaast worden 2x per 
jaar in de M&M commissie alle ingezette middelen en maatregelen besproken/geëvalueerd.  
De BOPZ arts neemt deel aan dit overleg. De BOPZ arts heeft intervisiebijeenkomsten met 
medewerkers van Psychogeriatrie, en bespreekt dan casuïstiek. Medewerkers geven aan hier veel 
van te leren. Dit wordt gecontinueerd. Daarnaast heeft de BOPZ arts 2x per jaar een overleg met de 
directeur/bestuurder en de manager. 
Door het gebruiken van de - door de gedragsdeskundige - opgestelde benaderingswijze, kan het 
gebruik van vrijheid beperkende middelen en maatregelen beperkt blijven.  
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Advance care planning 
Er wordt op individueel niveau geregistreerd welke beleidsafspraken er gemaakt zijn, bijvoorbeeld 
wel/niet reanimeren, dit staat vast in het zorgdossier van de client. In de indicatoren basisveiligheid 
komt dit onderdeel naar voren. In 2019 wordt aandacht gegeven aan het eenvoudig verzamelen van 
informatie van de client. Hiervoor hebben we het Nedap / ONS systeem. 
 
2. Personele veiligheid: 
Omgaan met agressie 
De toenemende vergrijzing en daarmee stijgende aantal cliënten met een psychogeriatrische of 
psychiatrisch ziektebeeld binnen verpleeghuizen zorgt er ook binnen Eilandzorg voor dat probleem- 
gedrag en agressie vaker voorkomen. 
Voor onze zorgmedewerkers zal er in 2019 een training worden aangeboden “omgaan met agressie”. 
Zorgmedewerkers worden geschoold in het vroegtijdig signaleren en erkennen van emoties en 
frustraties bij cliënten, zij passen interventie toe die gericht zijn op de-escalatie van conflicten. 
Hierdoor zal het  Zorgpersoneel zich zekerder voelen in onvoorziene situaties en de veiligheids-
beleving bij cliënten wordt vergroot. De Zorg medewerkers zullen zich bewust worden van hun eigen 
houding en gedrag bij incidenten. 
 
TCO (Team Collegiale Ondersteuning) 

Tijdens het werk kunnen onze zorgmedewerkers, maar ook de vrijwilligers te maken krijgen met 
‘schokkende’ gebeurtenissen. Dingen die aangrijpend zijn, die wellicht lastig los te laten zijn. 
Ervaringen waarover gepraat wil worden of waar misschien vragen over zijn.  
Na een schokkende gebeurtenis dient de opvang zo snel mogelijk plaats te vinden. Als er behoefte is 
aan meer dan de collegiale opvang, dan is er bij Eilandzorg een Team Collegiale Ondersteuning (TCO) 
actief. Een team van bevlogen medewerkers zijn geschoold in het luisteren, het voeren van 
opvanggesprekken en het overbrengen van kennis en vaardigheden over traumaverwerking. Hulp 
van het TCO is vertrouwelijk en vrijblijvend. Het TCO zal in 2019 de medewerkers en vrijwilligers 
meer laten weten over wat zij te bieden hebben, zodat het inschakelen van de TCO laagdrempeliger 
wordt. 
 
3. Overige veiligheid: 
Veiligheid van hulpmiddelen 
Hulpmiddelen worden zo veel mogelijk afgenomen (voor cliënten met behandeling) bij twee 
leveranciers. Zij zorgen voor inventarisatie en beheer van de hulpmiddelen. Met hen zijn 
servicecontracten afgesloten. Zij worden jaarlijks beoordeeld tijdens de leveranciers-beoordeling. 

 
Brandveiligheid 
De Wieken is een oud pand en toe aan een grondige renovatie. Deze wordt dan ook gerealiseerd in 
het komende jaar. Het startsein is gegeven op 1 november 2018. DE renovatie zal ruim een jaar in 
beslag gaan nemen. Dit zal gefaseerd gaan verlopen, omdat onze cliënten in huis blijven wonen en de 
medewerkers er blijven werken. Er zal voor  brandveiligheid extra aandacht zijn tijdens de 
bouwwerkzaamheden. De medewerkers (IG en hoger en alle nachtdienstmedewerkers) zijn  opgeleid 
tot Bhv’er. Zowel in De Wieken als in Mitt Hem vinden er meerdere keren per jaar ontruimings-
oefeningen plaats waarbij gebruik gemaakt wordt van een evacu-chair en een matras. Deze worden 
jaarlijks gecontroleerd. 

 
Aanwezigheid van ontruimingsplannen 
De ontruimingsplannen, ook wel calamiteitenplannen genoemd, worden jaarlijks nagezien op 
actualiteit en worden gebruikt voor de  ontruimingsoefeningen. Dit geldt voor zowel De Wieken als 
Mitt Hem. 

 
 
 
Aanwezigheid nachtdiensten op locatie 
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Op locatie De Wieken is tussen 19.00 en 23.00 uur een verpleegkundige aanwezig. Per nacht zijn er 
twee nachtdiensten aanwezig. De verantwoordelijke nachtdienst (verzorgende IG of 
verpleegkundige) blijft te allen tijde op de locatie; de helpende nachtdienst kan opgeroepen worden 
bij alarmmeldingen in de wijk. Hiervoor is in 2019 extra aandacht voor.  
Op de locatie Mitt Hem is tussen 19.00 en 23.00 uur een verpleegkundige aanwezig. Per nacht is er 
één vaste nachtdienst aanwezig (verzorgende IG of verpleegkundige). Daarnaast is er een 
verpleegkundige bereikbare dienst voor geheel Eilandzorg. 

 
Voedselveiligheid 
Op de Psychogeriatrie groepen wordt gekookt. Er wordt gebruik gemaakt van verse voedingswaren. 
De maaltijden voor de cliënten van Somatiek worden vanuit een  productie keuken aangeleverd en 
conform de voorschriften gewarmd. Overgebleven voedsel wordt weggegooid. De medewerkers 
gaan in 2019 een basiscursus verantwoord koken volgen, om met de cliënten wekelijks een 
kooksessie te organiseren. In 2019 zal er middels de HACCP een interne audit worden afgenomen. 

 
Algemene hygiëne 
De Team taak Houders Kwaliteit zien toe op het omgaan met algemene hygiëne op de werkvloer. 
Eilandzorg heeft twee medewerkers die zijn geschoold door de GGD als HKM’er (Hygiëne 
Kwaliteitsmedewerker). In 2019 wordt er een plan opgesteld op welke wijze er structureel gewerkt 
gaat worden aan hygiëne. Een hygiëne- en infectiepreventiecommissie is in oprichting. In deze 
commissie zal ook een afgevaardigde van de GGD zitting nemen.   

 
Drinkwaterveiligheid 
De Wieken is een gebouw dat gevoelig is voor legionella. In 2018 is hier structureel actie op uitgezet. 
Alle douches zijn voorzien van een legionellavrije douchekop waarvan de filters periodiek vervangen 
worden. Er wordt wekelijks gespoeld en gerapporteerd in  het   programma Tapper. Controles door 
een extern bedrijf vinden regelmatig plaats. In de  renovatieplannen wordt hier nadrukkelijk de 
aandacht op gevestigd.  
 
4. Klachten en inspraak 
Klachten 
Er is een klachtenreglement en een klachtenformulier beschikbaar, voor wanneer men er in gesprek 
niet uitkomt (of het gesprek niet aan wil gaan). De twee klachtenfunctionarissen - een vrijwilliger en 
de secretaris van de Cliëntenraad - passen hoor en wederhoor toe en komen dan met een advies. Is 
diegene die de klacht heeft ingediend het hier niet mee eens, dan kan men naar de regionale 
klachtencommissie. 
 
Inspraak 
Inspraak is mogelijk via de Cliëntenraad. Nadeel is dat deze raad nog te weinig zichtbaar is voor 
cliënten. Zij gaan in 2019 kijken op welke manier zij dit willen gaan aanpakken. De Cliëntenraad 
wordt betrokken bij beleidsvorming en bijvoorbeeld ook bij de renovatie (deelname aan de 
bouwcommissie). 
 

Uitdagingen 2019: Veiligheid 
▪ Uitkomsten/resultaten van alle thema’s veiligheid bespreken in MT en RvT. 
▪ Het geleerde in de training “omgaan met agressie” toepassen in de praktijk. 
▪ Bekendheid TCO vergroten voor medewerkers. 
▪ Eenvoudiger zorginformatie verzamelen voor basisveiligheid uitvraag Risico-indicatoren. 
▪ Een hygiëne- en infectiepreventiecommissie oprichten. 
▪ Drinkwaterveiligheid in 2019 (na renovatie) 
▪ Zichtbaarheid Cliëntenraad vergroten voor cliënten. 
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3.4. Leren en verbeteren van kwaliteit 
Kennis en ervaring van buiten halen, kennis delen en verspreiden en kennis toepassen zijn van 
essentieel belang om ervoor te zorgen dat de zorg- en dienstverlening op niveau blijft en waar 
mogelijk kan verbeteren. Dit betekent wel dat er een cultuur van samen leren en verbeteren moet 
zijn. Inzicht in resultaten (en dan het liefst zo dicht mogelijk bij de praktijk), het beoordelen van 
resultaten en samen komen tot verbetervoorstellen maakt dat er gekomen kán worden tot 
verandering of verbetering. Openheid en feedback geven zijn hierbij belangrijke voorwaarden. 
 
Vijf elementen worden in het kwaliteitskader genoemd: 
 
Het kwaliteitsmanagementsysteem(KMS) 
Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is volledig vernieuwd en gaat uit van ‘De bedoeling’. Dit is 
echter een continu proces. Medewerkers worden betrokken bij het opstellen of beoordelen van 
documenten. Het  KMS Is nu makkelijk toegankelijk, maar het gebruik zal nog verder toe moeten 
nemen. De kwaliteitsmedewerker zorgt ervoor dat er elke maand een update gegeven wordt aan de 
teams, zodat zij op de hoogte zijn van nieuwe, aangepaste of belangrijke externe documenten.   
 
Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan 
Het kwaliteitsplan is de kapstok waar alle plannen/projecten en gewenste verbeteringen onder 
hangen. Het kwaliteitsplan maakt sinds 2018 onlosmakelijk deel uit van de beleidscyclus. Er is een 
notitie ‘Monitoren en sturen op prestaties’ geschreven, waarbij de uitkomsten van allerlei metingen 
onderdeel uitmaken van het kwaliteitsplan, zodat de plan, do, check, act cyclus rond is. Uiteraard 
hoort daar ook de verantwoording bij. 
 
Kwaliteitsverslag 
De verantwoording van het kwaliteitsverslag maakt, net als het kwaliteitsplan, onderdeel uit van de 
beleidscyclus. Hierin worden de doelen en de inhoud van het kwaliteitsplan geëvalueerd. 
 
Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners 
Door resultaten van metingen klein te maken (per team dat gekoppeld is aan een groep cliënten) 
gaan deze resultaten meer leven voor medewerkers. Zij kunnen direct actie ondernemen. 
Medewerkers hebben intervisiebijeenkomsten waar casuïstiek besproken wordt. Zij leren van elkaar.  
Medewerkers maken ook gebruik van verbeterborden, waarbij alledaagse verstoringen in bedrijfs-
(werk)processen worden aangepakt om te verbeteren. 
Daarnaast worden medewerkers geschoold via e-learning, bezoek symposia, deelname aan 
workshops etc. Bepaalde scholingen komen jaarlijks of tweejaarlijks terug, zodat kennis op niveau 
blijft. Door buiten de deur te kijken brengen medewerkers nieuwe ideeën mee de organisatie in.  
 
Deel uitmaken van een lerend netwerk 
Samen met collega organisaties Iriz thuiszorg, Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland en Stichting 
Ouderenzorg Kapelle heeft Eilandzorg een lerend netwerk.  
Er wordt samengewerkt op het gebied van scholingen, waardoor kruisbestuiving plaats vindt tussen 
medewerkers van verschillende organisaties. Een mooi voorbeeld hiervan is de GVP opleiding. 
Tevens wordt informatie uitgewisseld tussen ondersteunende diensten, worden er soms over en 
weer bezoeken gebracht. Ook wordt kennis vergaard door ‘te gluren bij de buren’. Dit bijvoorbeeld 
voor wat betreft de dagbesteding.  
In 2019 zal er een en ander structureel vorm gegeven gaan worden. Hiervoor hebben we het 
document “meeloopstage” als conceptstuk. Dit zal verder uitgewerkt gaan worden. 
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Uitdagingen 2019: Leren en verbeteren van kwaliteit 
▪ Medewerkers maken het gebruik van het KMS eigen. 
▪ Resultaten metingen (MIC, M&M) worden gekoppeld aan cliëntbespreking. Deze vindt 

plaats binnen kleine teams die de verantwoordelijkheid draagt voor een groep cliënten. 
Bijsturing kan dan snel plaats vinden + evalueren verandering. 

▪ Structureel vorm geven lerend netwerk m.b.v. conceptdocument “meeloopstage”. 

4. Randvoorwaarden 
 
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens belicht de thema’s: leiderschap, governance en 
management, de personeelssamenstelling, het gebruik van hulpbronnen en gebruik van informatie. 
Ook hier wordt ieder hoofdstuk afgesloten met uitdagingen voor 2019. 
 

4.1. Leiderschap, governance en management 
 
In het kwaliteitskader worden zes thema’s onderscheiden op het gebied van leiderschap, governance 
en management: 
 
1. Visie op zorg 

Eilandzorg heeft de missie en visie verwoord in ‘De Bedoeling’. Deze is het vertrekpunt voor de 
zorg en dienstverlening en is opgesteld samen met medewerkers en Cliëntenraad. In het 
meerjarenbeleidsplan ‘De Koninginnerit’ staat de koers van de organisatie verwoord en de wijze 
waarop inhoud wordt gegeven aan ‘De Bedoeling’ en hoe deze bereikt wordt door in te zetten op 
de kernwaarden. Vandaaruit wordt het meerjarenbeleidsplan voor de komende jaren 
vormgegeven.   

2. Sturen op kernwaarden 
Eilandzorg heeft in de notitie ‘monitoren en sturen op prestaties’ alle metingen die binnen de 
organisatie plaatsvinden, gekoppeld  aan de doelen van de organisatie (De Bedoeling) en aan de 
kernwaarden. Dit is per meting in kaart gebracht. Door middel van het analyseren van informatie 
wordt gekeken of we de juiste dingen doen en of we de juiste dingen goed doen. Conclusies en 
aanbevelingen komen terug in het kwaliteitsjaarverslag. 

3. Leiderschap en goed bestuur 
Omdat sprake is van een kleine organisatie, zijn de lijnen kort. Dat betekent dat medewerkers 
makkelijk binnenlopen en signalen afgeven. Ook de afstand tussen de bestuurder en manager en 
de werkvloer is klein; zij zitten letterlijk midden in de praktijk. De bestuurder en/of manager 
nemen regelmatig deel aan teamoverleg. In 2019 zal er naar de vorm gezocht worden waarbij de 
medewerkers optimaal betrokken worden bij beleidsvorming – en uitvoering. Dit zou mogelijk 
kunnen zijn bijvoorbeeld door middel van ronde tafel gesprekken, waarbij bestuurder, manager,  
medewerkers (en evt. een coach) vanuit de verschillende geledingen vanuit de organisatie met 
elkaar in gesprek gaan over actuele thema’s. 

4. Rol en positie interne organen en toezichthouders 
Binnen Eilandzorg opereren een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. De bestuurder heeft 
regelmatig een overlegvergadering met beide gremia. Eilandzorg faciliteert de Cliëntenraad door 
hen te ondersteunen middels de inzet van een ambtelijk secretaris. Ook de OR wordt 
gefaciliteerd; de medewerkers krijgen een bepaald aantal uren per week (bovenop het contract) 
om hun OR werk op een goede manier uit te kunnen voeren.  
De werkzaamheden van de OR en CR zijn nog niet optimaal zichtbaar voor hun achterban. Aan 
hen zal de vraag gesteld worden hoe dit geoptimaliseerd kan worden.  

5. Inzicht hebben en geven 
Vanuit het samenwerkingsverband, waar de bestuurder deel van uit maakt, wordt het lerend 
netwerk vorm gegeven. Onderling worden de kwaliteitsplannen uitgewisseld en kennis gedeeld. 
Ook wordt samenwerking op andere niveaus gestimuleerd. 
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6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 
Eilandzorg heeft een contract met collega organisatie Allévo voor de behandelaren. Om een 
goede zorg te kunnen garanderen wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van de SO, een 
psycholoog, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut en logopedist. 
Voor het opstellen van benaderingswijzen van cliënten met een psychogeriatrische problematiek 
wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van een gedragsdeskundige van Emergis. 
Ook wordt regelmatig overlegd met de apotheker en vinden jaarlijks medicatiereviews plaats. 

 
Voor wat betreft kwaliteit en veiligheid heeft de bestuurder diverse overleggen: 

▪ 2x per jaar vindt een overleg plaats tussen bestuurder en manager met de BOPZ-arts; 
▪ 4x per jaar vindt een overleg plaats tussen bestuurder en manager met het hoofd van de   

afdeling Behandeling van Allévo èn de Specialist Ouderengeneeskunde; 
▪ maandelijks vindt er overleg plaats tussen manager, medewerker Bedrijfsbureau |zorg 

en Specialist ouderengeneeskunde;  
▪ Indien nodig vinden er bilaterale overleggen plaats tussen behandelaren en manager; 
▪ in 2017 is het verpleegkundig overleg opgericht, waar verpleegkundigen uit alle 

geledingen van de organisatie aan deelnemen. In 2018 is het verpleegkundig overleg 
door ontwikkeld en deze ontwikkeling wordt voortgezet in 2019. Uiteindelijk zal dit 
overleg uitgroeien tot een Verpleegkundige Advies Raad.  
 

Uitdagingen 2019: Leiderschap, governance en management 
▪ Vergroten zichtbaarheid Cliëntenraad en Ondernemingsraad. 
▪ Betrokkenheid medewerkers optimaliseren bij beleidsvorming - en uitvoering. 
▪ Door ontwikkelen verpleegkundig overleg naar Verpleegkundige Advies Raad. 

 

4.2. Personeelssamenstelling 
 
De krapte op de arbeidsmarkt is ook voor Eilandzorg voelbaar. Vacatures staan lang open, zeker op 
het niveau van verzorgende IG. Het lukt - wonderlijk genoeg - beter om verpleegkundigen aan te 
trekken. De organisatie stelt zich op het standpunt dat liever hoog ingezet wordt qua 
kwalificatieniveau dan dat we - door onvoldoende medewerkers-  niet in staat zijn om kwalitatief 
verantwoorde zorg te bieden.  
 
Bij Eilandzorg werken we met teamondersteuners. Zij zijn er voor de medewerkers om hun te 
ondersteunen en coachen op vakinhoudelijk gebied maar ook om de teams te helpen ontwikkelen 
naar verdere zelfsturing. In 2019 wordt dit verder vorm gegeven. 
 
Op de afdeling Somatiek zijn twee zorgassistenten actief. Dit is een niveau 1 functie die 
ondersteunende werkzaamheden doet om de verzorgende IG te ontlasten. Taken die deze 
medewerker heeft: ontbijt maken, afwas doen, cliënten naar activiteiten brengen of samen iets 
ondernemen en daarnaast het schoonmaken van hulpmiddelen etc. Deze medewerker heeft geen 
zorgtaken.  
 
Onderdeel van ons gastvrijheidsconcept is de Frontoffice. De medewerker is in de ochtenduren 
aanwezig en ontvangt gasten en familie, vangt de bewoners op, fungeert als vraagbaak en verzorgt 
het telefoonverkeer, waardoor de zorgmedewerkers in de ochtenduren ontlast worden van deze 
taken. Door uitbreiding van de bezetting op de Frontoffice kunnen we de zorgmedewerkers ook in de 
middag gaan ontlasten, zodat zij ongestoord de volledige aandacht kunnen geven aan onze cliënten. 
 
In het kwaliteitskader worden een aantal kaders genoemd: 
1. Aandacht, aanwezigheid en toezicht 

▪ Tijdens de intensieve zorgmomenten zijn er minimaal 2 zorgverleners beschikbaar; 
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▪ Tijdens de dag en avond is iemand aanwezig in de huiskamer voor aandacht, nabijheid en    
toezicht; 

▪ In de dagdienst is een deskundig persoon aanwezig die aandacht besteedt aan zinvolle dag 
invulling van cliënten; 

▪ De zorgverleners kennen de naam, achtergrond en persoonlijke wensen van de cliënt. 
 
De roosters van de medewerkers zijn zo opgesteld dat er op intensieve zorgmomenten voldoende 
gekwalificeerde medewerkers aanwezig zijn.  
 
De huiskamers zijn een centrale plek op de PG afdelingen waar cliënten komen voor gezamenlijke 
maaltijden en activiteiten. In 2019 willen we d.m.v. inzet van extra medewerkers onze cliënten meer 
aandacht geven in het stimuleren van het meedoen aan bezigheden van het dagelijkse leven, meer 
sfeer en gezelligheid bieden en tegelijkertijd onze zorgmedewerkers ondersteunen op het gebied van 
(extra) toezicht. 
 
Ook vinden er individuele activiteiten plaats: samen de stad in, fietsen met de duo fiets.  
Ook zijn er dagelijks activiteiten in de algemene ruimte (van filmochtend tot handwerken, van 
koersbal tot zang). 
 
In Mitt Hem wonen ook de intramuraal geïndiceerde ouderen zelfstandig, maar wordt er samen 
gegeten, koffie gedronken en activiteiten ondernomen. Activiteiten vinden ook op individueel niveau 
plaats. 
 
Op Psychogeriatrie wordt er gewerkt met een kernteam (groep vaste medewerkers) per cliëntgroep. 
Hierdoor kennen de medewerkers de cliënten (en mantelzorgers) erg goed en weten wat de 
achtergrond is en waar wensen liggen. 
In 2019 werkt ook Somatiek met  kernteams. Ieder kernteam krijgt een groep van 7 cliënten. 
hierdoor zal ook de onderlinge band versterkt worden.  
In Mitt Hem bestaat de groep intramurale cliënten uit 8 personen. Medewerkers kennen 
achtergronden en wensen van alle cliënten. 
 
2. Specifieke kennis, vaardigheden 

▪ Er is altijd iemand aanwezig met kennis en vaardigheden en die bevoegd en bekwaam is voor   
de vereiste zorgtaken; 

▪ Tussen 7 uur en 23.00 uur is er een verpleegkundige aanwezig op de locatie; 
▪ Er is 24/7 een BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse; 
▪ Er is 24/7 een BIG geregistreerde arts bereikbaar en oproepbaar en binnen 30 minuten ter   

plaatse; 
▪ Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on)geplande zorgvragen of   

toenemende complexiteit. 
 
In de nachtelijke uren is er òf een verpleegkundige nachtdienst òf een verpleegkundige bereikbare 
dienst. Deze kan binnen 30 minuten ter plaatse zijn.  
De nachtdienst bestaat op locatie De Wieken uit 2 personen en op locatie Mitt Hem uit 1 persoon 
(minimaal verzorgende IG). Beide complexen liggen nog geen 10 minuten van elkaar verwijderd. 
 Zo nodig kan er bijstand verleend worden. 
 
De Specialist ouderengeneeskunde hebben een bereikbaarheidsdienst en zijn binnen de aangegeven 
norm ter plaatse. Dit geldt ook voor de Huisartsenpost (voor de cliënten zonder behandeling).  
 
3. Reflectie, leren en ontwikkelen 

▪ Er is voor iedere zorgverlener voldoende tijd en ruimte om te leren en ontwikkelen; 
▪ Er is voor iedere zorgverlener tijd en ruimte om mee te lopen bij een collega instelling; 
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▪ Er is voldoende tijd beschikbaar om als medewerker deel te nemen aan multidisciplinair    
overleg; 

▪ Methodisch denken en werken en multidisciplinair werken vormen de basis van de zorg; 
▪ Er is een scholingsbeleid van zittende en aankomende zorgverleners dat hun vakbekwaam-

heid aantoonbaar versterkt; 
▪ Er zijn periodieke gesprekken waarin competentie- en loopbaanontwikkeling aan de orde   

komt. 
 
Eilandzorg heeft een scholingsbeleid en een uitgebreid scholingsaanbod. Jaarlijks wordt aan de teams 
gevraagd welke scholingen men wil volgen, welke aandachtsgebieden zij signaleren. Hier wordt in 
het aanbod rekening mee gehouden. Daarnaast wordt geschoold op kennis die de medewerkers 
sowieso nodig hebben om bevoegd en bekwaam te blijven.  
 
Er wordt geschoold via e-learning, stagiaires presenteren hun eindverslag aan het team, er zijn 
klinische lessen, er kan naar congressen of symposia gegaan worden of workshops gevolgd worden.  
Daarnaast zijn er ook interne opleidingen op bv. het gebied van BOPZ, BHV en Oplossingsgericht 
werken. Indien mogelijk worden helpende plus opgeleid tot verzorgende IG en wordt er geschoold 
op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel (met name voor Mitt Hem). 
 
In 2019 wordt nadrukkelijker gekeken op welke wijze de scholingen bijdragen aan het behalen van de 
doelen van  Eilandzorg. Dit is een uitwerkingspunt vanuit de externe audit (ISO). 
 
Met de invoering van de zelfstandige teams in 2015 is Eilandzorg  gestopt met het voeren van 
functioneringsgesprekken met medewerkers, omdat dit niet bij de visie past. Medewerkers geven 
aan dat ze graag het persoonlijke gesprek willen behouden. In 2019 wordt er  een nieuwe invulling 
gegeven aan de competentie- en loopbaanontwikkeling  van de medewerker.  
 

Uitdagingen 2019: Personeelssamenstelling 
▪ Uitbreiding van bezetting Frontoffice (gastvrijheidsconcept) 
▪ Inzet extra medewerkers PG (meer aandacht voor client op huiskamer, meer 

ondersteuning van zorgmedewerkers v.w.b. toezicht) 
▪ De teams ontwikkelen zich verder naar zelfsturing, d.m.v. ondersteuning en coaching door 

de teamondersteuners. 
▪ Kernteams Somatiek verder vorm gegeven. 
▪ Verbinding tussen medewerkers eigen en andere organisaties vorm geven. 
▪ Scholingsaanbod nog meer aan laten sluiten bij doelen organisatie  
▪ Nieuwe invulling  periodiek gesprek competentie- en loopbaanontwikkeling. 

 

4.3. Gebruik van hulpbronnen 
 
Bij gebruik van hulpbronnen wordt gedacht aan de gebouwde omgeving, technologische 
hulpbronnen als ICT, Domotica etc., materialen en hulpmiddelen, facilitaire zaken, financiën en 
administratieve organisatie en professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere 
zorginstellingen. 
 
Gebouwde omgeving 
Het gebouw Mitt Hem is relatief jong (2014). De appartementen zijn ruim; het zijn driekamer 
appartementen van ruim 90 m2. Mitt Hem is gelegen in het groen aan de rand van Zierikzee. 
Het complex De Wieken is ouder (1984) en wordt in 2019 gerenoveerd. De renovatie start eind 2018. 
De appartementen zijn klein en zullen na de renovatie niet groter worden. De badkamer wordt wel 
verruimd, zodat deze geschikt worden voor de doelgroep. De Wieken ligt in de binnenstad van 
Zierikzee, dicht bij winkels en horeca; een pluspunt waardoor veel ouderen kiezen voor deze locatie. 
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Technologische hulpbronnen 
Mitt Hem is ingericht met Domotica; lichten springen automatisch aan bij betreden van ruimten, 
toilet spoelt automatisch door, de wastafel is in hoogte verstelbaar etc. De appartementen zijn zeer 
geschikt voor de doelgroep. Er wordt gewerkt met mobiele devices en een elektronisch dossier. 
In De Wieken wordt Domotica meegenomen met de renovatie. Er worden leef cirkels gecreëerd, die 
per client ingeregeld kunnen worden. Uitgangspunt is het principe: bewegingsvrijheid, mits… De wet 
BOPZ is hierin leidend en afhankelijk van wat de persoon nog kan zal dit voor de een alleen de 
afdeling zijn, maar de ander kan prima naar het restaurant beneden of naar buiten. 
Daarnaast wordt gewerkt met loopverlichting, bewegingsmelders, camera’s. Al deze middelen zijn 
per client instelbaar en wordt alleen ingezet (camera/bewegingsmelder) indien nodig  en met 
toestemming. Binnen De Wieken zal volledig digitaal gewerkt gaan worden, met mobiele telefoons 
en tablets. Er wordt reeds gewerkt met een elektronisch dossier. 
 
Materialen en onderhoud 
Het beheer en onderhoud van materialen is nog niet volledig geautomatiseerd en vindt nu nog te 
adhoc plaats. In 2018 is dit opgepakt door de Technische Dienst en dit zal in 2019 voortgezet worden. 
Eilandzorg werkt met voorkeursleveranciers.   
 
Facilitaire zaken 
Huishouding, keuken, voeding en dergelijke vallen onder facilitair. Dit wordt aangestuurd door de 
medewerker Bedrijfsbureau | Facilitair. Extra aandacht is er in 2019 voor het werken volgens de 
wettelijke eisen (WIP-richtlijnen Wet Infectie Preventie). 
Er zullen interne audits worden uitgevoerd volgens de HACCP i.s.m. de kwaliteitsmedewerker. 
 
Eilandzorg werkt op locatie de Wieken met gastvrouwen die in het restaurant zorgen voor koffie en 
maaltijden en catering tijdens activiteiten voor cliënten van de afdeling Somatiek, tijdelijke opnamen 
en aanleunwoningen. Gastvouwen zijn bekend met de doelgroep waarmee ze werken en spelen 
actief een rol in het behouden van een goede sfeer in het restaurant. Zij zijn in staat om 
probleemgedrag en veranderingen bij cliënten te herkennen en maken dit bespreekbaar bij zorg 
personeel. Voor de gastvrouwen zal er in 2019 een trainingsaanbod zijn om meer inzicht en kennis 
op te doen in de doelgroep, om zo nog beter op de wensen van de bezoekers van het restaurant in te 
gaan. 
 
Financiën en administratieve organisatie  
Eilandzorg werkt met een jaarlijkse beleidscyclus (planning- en control cyclus). Hiervan maken 
onderdeel uit: het kwaliteitsplan, jaarplannen organisatie en teams, begroting en de verantwoording. 
Dit alles binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan. 
 

Uitdagingen 2019: Gebruik van hulpbronnen 
▪ Introduceren volledig digitaal werken in complex De Wieken. (Domotica) 
▪ Onderhoud en beheer materialen en hulpmiddelen structureren. 
▪ Extra nadruk op werken volgens de wettelijke  eisen (facilitair). 
▪ Gastvrouwen hebben (nog) meer inzicht en kennis in de doelgroep. 

 

4.4. Gebruik van informatie 
 
In het kwaliteitskader worden drie thema’s onderscheiden als het gaat om gebruik van informatie: 
 

1. Verzamelen en delen van informatie primair voor samen leren en verbeteren van kwaliteit 
Eilandzorg meet veel. Naar aanleiding van de externe audit hebben we gekeken óf en op 
welke wijze de metingen bijdragen aan ‘De Bedoeling’ en of ze ook de kernwaarden meten.  
Dit is in kaart gebracht in het document: ‘Meten en monitoren van prestaties van Eilandzorg’.  
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Daarnaast is gekeken hoe de routing verder verloopt; met andere woorden: hoe gaan we om  
met de resultaten en hoe zorgen we ervoor dat deze onderdeel uitmaken van de plan, do,  
check, act cyclus. Manager houdt vinger aan de pols 

 
Eén van de punten waar verbetering mogelijk is, is de cliënt-ervaringsmeting. Deze wordt nu 
elk jaar gedaan (inclusief NPS) en op basis hiervan worden verbeterplannen gemaakt. Het 
voorstel is om de analyses te bespreken met de Team taak Houders en een afgevaardigde 
van de Clientenraad. De resultaten bespreken in de kernteams en op organisatieniveau, 
zodat op beide niveaus actie ondernomen kan worden en het meegenomen kan worden in 
de beleidscyclus (bijlage: ‘monitoren en sturen op prestaties van Eilandzorg’). 
In 2019 willen we kijken hoe we de onderzoeken vorm geven (vraagstelling, frequentie, 
thema’s, enz). 

 
Cliënten worden, naast de cliënt-ervaringsmeting, actief gevraagd om hun mening over de 
organisatie te geven via Zorgkaart Nederland. Daarnaast vinden binnen de organisatie ook  
koffietafelgesprekken plaats met groepen cliënten van Somatiek en Mitt Hem, waarin naar  
hun ervaringen gevraagd wordt. De Psychogeriatrie groepen voeren gesprekken met de 1e  
contactpersonen van hun cliënten. 

 
2. Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen 

Er is veel informatie beschikbaar binnen ONS, het nieuwe elektronisch cliëntendossier. In  
2018 zijn de medewerkers ingewerkt in het systeem. De ontwikkelingen en verbeteringen 
van het systeem blijven doorgang vinden in 2019. Kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd. 
 

3. Openbaarheid en transparantie 
Resultaten van bv. een cliënt-ervaringsmeting, maar ook het kwaliteitsjaarverslag worden 
gepubliceerd op de website van Eilandzorg en zijn beschikbaar via www.kiesbeter.nl 
 

Uitdagingen 2019: Gebruik van informatie 
▪ De plan, do, check, act cyclus toepassen op de resultaten (notitie ‘Monitoren en sturen op 

prestaties van Eilandzorg’). 
▪ Client -ervaringsmeting nieuwe vorm i.s.m. Teamtaakhouders (TTH) en Clientenraad. 
▪ Volledig benutten ONS voor wat betreft informatie op geaggregeerd niveau (bv. 

ongeplande ziekenhuisopnames).  

 
 
  

http://www.kiesbeter.nl/


 

Kwaliteitsplan Eilandzorg 2019   

Goedgekeurd 17-12-2018                                                                                                                                                             23 

 

 
  

 
 

 5.Uitdagingen 2019        

         
  Persoonsgerichte zorg en ondersteuning SOM PG MH BB MT   

1 Vervolg voor medewerkers om te ervaren hoe het is om afhankelijk te zijn van zorg (Stimul) Medewerkers     Opleidingen      
2 Per groep (PG en SOM) worden mantelzorggesprekken gehouden met 1e contactpersonen Medewerkers Medewerkers          
3 Zorgmedewerkers beheersen kennis en kunde rondom de 4 thema’s Palliatieve zorg Medewerkers Medewerkers  Opleidingen    

  Wonen en welzijn SOM PG MH BB MT   
4 Uitbreiding activiteiten (bewegen, muziek, samenspel) op niveau en  op doelgroep       Welzijn      
5 Zorgmedewerkers organiseren kooksessies (evenwichtig weekmenu woongroepen) Medewerkers     Opleidingen      
6 Mantelzorgers zijn meer betrokken bij zinvolle dagbesteding Medewerkers Medewerkers Medewerkers Welzijn      
7 Medewerkers Wijk weten mantelzorgers te betrekken      Wijk      
8 Ontwikkelingen rondom renovatie eind 2018 tot begin 2020         MT    
9 Domotica is ingevoerd in Complex De Wieken     MT   

  Veiligheid SOM PG MH BB MT   
10 Uitkomsten/resultaten van alle thema's veiligheid zijn besproken in MT en RvT       Kwaliteit MT/RvT    
11 Medewerkers kunnen omgaan met agressie Medewerkers Medewerkers  Opleidingen    

12 Medewerkers weten de TCO te vinden wanneer dit nodig is Medewerkers Medewerkers Medewerkers Medewerkers    

13 Eenvoudig zorginformatie verzamelen voor uitvraag basisveiligheid Risico-indicatoren       Kwaliteit      
14 Een hygiëne- en infectiepreventiecommissie oprichten.  Medewerker Medewerker  Medewerker Kwaliteit MT    
15 Veiligheid rondom drinkwater in De Wieken is gewaarborgd         MT    
16 Clientenraad is zichtbaar voor cliënten     CR    
  Leren en verbeteren van kwaliteit SOM PG MH BB MT   
17 Medewerkers maken het kwaliteitsmanagementsysteem eigen Medewerkers Medewerkers Medewerkers Medewerkers Manager    
18 Resultaten metingen (MIC/M&M) worden besproken in kernteams TTH-werkoverleg TTH-werkoverleg          
19 Structureel vorm geven lerend netwerk       Opleidingen MT / RvB    
  Leiderschap, governance en management SOM PG MH BB MT   
20 Medewerkers zijn betrokken bij de beleidsvorming - en uitvoering. Medewerkers Medewerkers  Medewerkers Medewerkers MT   
21 Het verpleegkundig overleg is doorontwikkeld naar een professionele adviesraad Verpleegkundigen Verpleegkundigen Verpleegkundigen Zorg     
22 De zichtbaarheid van Cliëntenraad en Ondernemingsraad is vergroot         CR/OR/RvB   
  Personeelssamenstelling SOM PG MH BB MT   
23 Uitbreiding bezetting Frontoffice (gastvrijheidsconcept)     MT   

24 Door inzet van extra medewerkers is er voor de client meer aandacht in de huiskamers en meer 
ondersteuning voor zorgmedewerkers v.w.b. toezicht  

Medewerkers 
  

MT 
  

25 Teams ontwikkelen zich verder naar zelfsturing, d.m.v. ondersteuning en coaching door de 
teamondersteuners) 

Medewerkers / 
Teamondersteuners 

Medewerkers / 
Teamondersteuners 

     

26 Kernteams Somatiek functioneren Teamondersteuners            
27 Verbinding tussen medewerkers eigen en andere organisaties is vormgegeven       HRM      
28 Scholingsaanbod sluit aan bij doelen organisatie       Opleidingen      
29 Invoering vorm gesprek competentie- en loopbaanontwikkeling       HRM MT    
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  Gebruik hulpbronnen SOM PG MH BB MT  
30 Digitaal werken is geïntroduceerd binnen De Wieken (Domotica)       HRM /ICT  MT  
31 Extra nadruk is gelegd op werken volgens wettelijke eisen (facilitair)       Facilitair/Kwaliteit Manager  
32 Onderhoud en beheer materialen en hulpmiddelen structureren    Technische Dienst   

33 Gastvrouwen hebben (nog) meer kennis en inzicht in de doelgroep    Gastvrouwen   

  Gebruik van informatie SOM PG MH BB MT  
34 De plan , do, check, act wordt toegepast op de resultaten.  kernteams kernteams team Kwaliteit MT  
35 Mogelijkheden ONS worden optimaal benut medewerkers medewerkers medewerkers      
36 Client-ervaringsmeting nieuwe vorm wordt geïntroduceerd in de praktijk  YYH-kwaliteit TTH-kwaliteit   TTH-kwaliteit Kwaliteit  CR  

        


