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Inleiding  
 

In 2020 kregen we te maken met de Corona-crisis. De impact van de overheidsmaatregelen op de 
dagelijkse gang van zaken was groot. Vooral de bezoekregeling en de vele aanpassingen in de 
protocollen en richtlijnen werden door veel mensen als zwaar ervaren. Binnen Marente is na de 
eerste golf een eerste evaluatie door het Corona-crisisteam uitgevoerd. De geleerde lessen werden 
verwerkt in het draaiboek “Uitbraak Covid-19” en in de protocollen en richtlijnen. Helaas volgde ook bij 
Marente een tweede golf met besmettingen, die het uiterste heeft gevergd van cliënten, medewerkers 
en bezoekers. Met de inzet van extra personeel, en een goed samenspel tussen de verschillende 
locaties van Marente is -ondanks de grote impact die de Corona-crisis had op de gang van zaken- in 
2020 toch ook veel gerealiseerd om de kwaliteit van zorg verder te ontwikkelen. Zo is de Wet Zorg en 
dwang verder ingevoerd; werd er een nieuw ECD geïntroduceerd in de thuiszorg en bij de 
dagbesteding en werd ‘persoonsgericht zorgen’ verankerd in de zorgmethodes.    
  

Persoonsgerichte zorg met de regie zoveel mogelijk bij de cliënt en diens familie, vraagt om een 
leercultuur in de organisatie waarbij medewerkers regelruimte ervaren en benutten.  
Ook in de Corona-crisis is -ondanks alle verdriet en zorgen die het met zich heeft meegebracht- door  
veel medewerkers ervaren dat door de individuele aandacht en het samen doorbrengen van de dag 
zonder (te) veel bezoek en groepsactiviteiten, de persoonsgerichte zorg is versterkt. Cliënten gaven 
aan zich veilig te voelen om hun zorgen, hun angsten, maar ook hun vreugde en plezier te kunnen 
delen. Zij voelden zich “gekend”. Hiervan werd geleerd dat er niet zo veel nodig hoeft te zijn om een 
‘mooie dag te beleven’. Het zijn de kleine dingen die het doen! 
 

Anneke Asberg, Voorzitter Raad van Bestuur. 

 

 

Leeswijzer  

Dit Jaarverslag Kwaliteit werd samengesteld op basis van de Perioderapportages Kwaliteit van 

Marente. Deze perioderapportage wordt 3 x per jaar gemaakt, en zoomt in op de thema’s van het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Iedere locatie levert, aan de hand van een format, informatie aan 

over de uitkomsten op de kwaliteitsindicatoren. Belangrijk onderdeel is de rapportage over de 

ingezette verbeteracties en de resultaten hiervan. Aan de hand van de ingevulde formats wordt de 

Marentebrede rapportage gemaakt, die besproken wordt in het zorgoverleg, de RvB, de CCR en de 

RvT. De locatierapportage wordt besproken met de lokale cliëntenraad. 

In dit Jaarverslag Kwaliteit 2020 zijn -na de beschrijving van het profiel van de organisatie- de 

Marente-brede resultaten op de thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschreven. 

Vervolgens is in een overzicht per locatie vermeld aan welke specifieke speerpunten in 2020 is 

gewerkt.  
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Hoofdstuk 1 Het profiel van Marente 
 

1.1 Missie en visie 
In 2018 heeft Marente de nieuwe strategische koers voor de periode 2019 t/m 2021 uitgewerkt. De 
missie, visie en kernwaarden zijn hierbij ongewijzigd gebleven. 
 
Marente is hoogstpersoonlijk. We zijn hoogstpersoonlijk in de benadering van onze cliënten, 
mantelzorgers, vrijwilligers en van elkaar. We zijn ervan overtuigd dat hoogstpersoonlijk handelen een 
bijdrage levert aan de ‘eigen regie’ van onze cliënten. Het versterken van deze eigen regie vraagt om 
het samenspel tussen de cliënt, zijn of haar netwerk en een passende (behandel)zorg en 
ondersteuning. Adequate zorg is dus net zo hard nodig als passende hulp van familie, vrienden en 
buren. De juiste balans is alleen mogelijk door hoogstpersoonlijk met elkaar in gesprek te gaan.  
 

➢ Missie en visie: 

 

Het gastvrij ondersteunen van cliënten en mantelzorgers door betrokken vrijwilligers en 
professionals. 
 

 
Marente heeft drie kernwaarden: Optimistisch, Samen en Ondernemend. Dit zijn de waarden waar we 
in geloven en waar we voor staan.  
 
De kernwaarden hebben niet alleen intern voor onze medewerkers en cliënten betekenis, maar 
betekenen ook iets voor de wereld om ons heen. Marente positioneert zich ook optimistisch, samen 
en ondernemend naar haar samenwerkings- en ketenpartners. Dit betekent dat Marente: 

• Altijd meedenkt over oplossingen (optimistisch). 

• Een creatieve samenwerkingspartner is (samen). 

• Haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt (ondernemend). 
 
Binnen de strategie van Marente past een visie op goede zorg. Dit geeft onze zorgprofessionals een 
referentiekader op basis waarvan beslissingen over de zorg en behandeling van de cliënt makkelijker 
genomen kunnen worden. 
 

➢ De visie op goede zorg: 

 

 
Bij Marente is de cliënt als mens altijd het vertrekpunt. De cliënt geeft zelf richting aan zijn 
leven, dus ook voor het deel waarvoor zorg wordt gevraagd. De cliënt heeft een eigen 
verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het eigen leven (zelfzorg). De professionele 
zorg bij Marente vormt een aanvulling op de zelfzorg en de mantelzorg. De professionele 
zorg is persoonsgericht en voldoet aan de professionele standaarden. De persoonsgerichte 
zorg en ondersteuning vindt plaats binnen de relatie tussen de cliënt en zijn naasten, 
zorgverlener en zorgorganisatie. 
De zorg wordt de cliënt geboden voor zover de cliënt dat wenst en op de manier waarop de 
cliënt dit wil (hoogstpersoonlijk). Het betreft zorg die de cliënt in redelijkheid nodig heeft ter 
compensatie van tekortschietende functies en voor zover Marente daartoe in staat is. 

 
Goede zorg bij Marente kenmerkt zich door aandacht voor alle aspecten van het menszijn: 
het psychische, lichamelijke, sociale en het geestelijke. 
Wij leven ons in de cliënt in. Wat maakt hem gelukkig? Wat is belangrijk in zijn leven? Wat 
geeft het leven zin/betekenis? En welke mogelijkheden heeft hij nu, met inachtneming van 
de ziekte en de beperkingen?  
Dit alles is goede zorg bij Marente. 
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1.2 Marente midden in de maatschappij 
Marente is stevig verankerd in de Duin- en Bollenstreek, Oegstgeest, Leiden en Voorschoten. Door 
haar omvang en locaties in de verschillende gemeenten, wordt Marente gekend door burgers, lokale 
bestuurders en ketenpartners. Marente maakt onderdeel uit van alle regionale netwerken, zowel op 
de zorginhoud als ook in het kader van arbeidsmarkt en ICT. De sociale dynamiek van het dorp of de 
wijk klinkt door in de locaties.  

1.3 De besturingsfilosofie 
Vertrekpunt voor de besturing van Marente is dat de cliënt centraal staat. Alle processen bij Marente 
zijn cliënt-gestuurd. De uitvoering van alle cliëntgerichte diensten inclusief de hotellerie wordt vanuit 
één plek (een wijk, locatie of gemeente) gestuurd. Alle cliënten worden door professionals 
ondersteund binnen hun lokale gemeenschap, mede dankzij mantelzorgers en vrijwilligers. Marente 
organiseert dus optimaal op de lokale kracht en de voorzieningen rondom de cliënt. Dit geldt zowel 
voor cliënten die thuis wonen als voor cliënten die bij ons wonen en/of behandeld worden. Marente 
hecht veel waarde aan de cliëntmedezeggenschap en onderhoudt intensieve relaties met haar lokale 
en centrale cliëntenraden. 
 
Marente kiest ervoor om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk te beleggen, zodat de professionals 
de ruimte hebben om hoogstpersoonlijke steun en zorg te bieden, afgestemd op de unieke behoefte 
van die cliënt(en). Per locatie is er een multidisciplinair behandelteam. Managers en stafafdelingen 
faciliteren het uitvoeringsproces. Dit kan gevisualiseerd worden door een ‘omgekeerde piramide’ 
waarbij zichtbaar wordt dat de uitvoerend professionals en vrijwilligers samen met cliënten en 
mantelzorgers het meest prominent zijn in onze structuur. 
 
De managers van het 2e echelon opereren zelfstandig binnen centraal vastgestelde spelregels, op 
basis van taakstellende kaders over financieel resultaat, kwaliteit en veiligheid, cliënttevredenheid, 

extern relatiebeheer en medewerkerstevredenheid. Deze 
taakstellende afspraken worden in de jaarplannen 
vastgelegd.  
 
Zo laag mogelijk bevoegdheden beleggen, betekent in een 
professionele organisatie met zo weinig mogelijk “kleilagen” 
functioneren. Maximaal drie lagen met duidelijk afgebakende 
taak- en bevoegdheden: 

• Raad van Bestuur: strategie/beleid en realisatie 
doelen Marente. 

• Managers: samenwerken in de lokale omgeving en in 
de keten en het realiseren van jaarplannen. 

• Teamleiders voor zover aanwezig: vooral gericht op 
dagelijkse gang van zaken en kwaliteit- en zorggedreven. 
 
Korte lijnen verhogen de slagvaardigheid en de resultaten 
van de organisatie op alle terreinen. 
  

Medewerker/ 

vrijwilliger 

Management en 

stafafdelingen 

RvB 

Cliënt/mantelzorger 
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1.4 Besturingsmodel 
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk; de Raad van Toezicht voert het toezicht uit op het 
bestuur conform de statuten, de Governancecode Zorg en de reglementen van de Raad van Bestuur 
en de Raad van Toezicht.  

 

1.5 Cliëntmedezeggenschap 

Binnen Marente is de cliëntenmedezeggenschap op twee niveaus georganiseerd:  
- een cliëntenraad binnen iedere intramurale locatie en een cliëntenraad Thuiszorg, conform de 
bepalingen in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen;  
- een Centrale Cliëntenraad, waarin vertegenwoordigers van de cliëntenraden de medezeggenschap 
op concernniveau vormgeven. De samenstelling, werkwijze en het mandaat van de CCR zijn 
vastgelegd in een convenant dat door alle cliëntenraden is ondertekend. De CCR heeft een 
commissie Financiën en daarnaast een commissie Kwaliteit en veiligheid. Deze heeft regelmatig 
overleg met de RvB en de manager Kwaliteit en opleiden. 
 
De cliëntenraden worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.  
Marente is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.  
 

1.6 Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad Marente heeft vijftien leden die zijn verkozen uit kiesgroepen. De OR heeft een 
Dagelijks Bestuur dat ook als agendacommissie optreedt. Verder kent de OR nog een tweetal andere 
commissies: de commissie VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) en de Commissie 
Financiën. 
 

1.7 De cliëntgroepen binnen Marente 
Op de locaties van Marente zijn twee hoofddoelgroepen te onderscheiden: somatiek en 
psychogeriatrie.  
Marente heeft een aantal expertisegebieden: 

• De zorg voor jonge mensen met dementie: de afdeling Ter Leede in Bernardus behaalde in 
2019 het speciale gouden ‘Prezo-keurmerk voor Jonge mensen met dementie’ 

• Marente heeft een expertisecentrum in de Wilbert voor “Hereditary Cerebral Hemorhage with 
Amyloidosis, Dutch type”, ofwel HCHWA-D , ook bekend als ‘de Katwijkse ziekte’  

 
Hieronder staat het aantal cliënten per doelgroep en de leeftijdsverdeling      
 
(Gemiddelde bezetting t/m peildatum 31 dec.2020) 

Doelgroep Aantal 
cliënten per 
doelgroep 

Aantal 
cliënten 

Aantal 
cliënten 

Aantal 
cliënten 

  Totaal   < 65 jaar 66 – 75 jaar > 76 jaar 

PG 
ZZP 5 en 7 

524 24 71 429 

Somatiek 
ZZP tm 4 en  
ZZP 6, 8, 9 en 10 

426 21 48 357 

Totaal 950 45 119 786 
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1.8 Het PREZO Kwaliteitsysteem 
Kwaliteitsdenken vraagt van iedere medewerker, op alle niveaus, om zich toetsbaar op te stellen en 
zich open te stellen voor verbeterpunten. Marente werkt op alle locaties met het PREZO VV&T 2017 
kwaliteitssysteem. Kern hiervan is dat de waarden vanuit de cliënt gezien, centraal staan in de 
prestaties van de organisatie. Belangrijk voor het realiseren van resultaten, is het voeren van het 
goede gesprek met de cliënt, zijn familie en alle andere betrokkenen. In dit gesprek gaat het over 
alles wat voor de cliënt belangrijk is, en de wijze waarop passende, persoonsgerichte zorg geboden 
kan worden. Op basis van dergelijke gesprekken worden afspraken gemaakt over de invulling van de 
zorg. Deze prestaties zoals beschreven in de PREZO-methode, en het behalen van het PREZO 
certificaat zijn de basis van het kwaliteitssysteem van Marente. Het hart van kwaliteitsmanagement 
wordt gevormd door de plan – do –check- act- systematiek.  

 

Resultaten Prezo audits in 2020 

Een keurmerk heeft een geldigheid van 3 jaar, en wordt jaarlijks getoetst. De volgorde van audits is: 

een initiële (eerste) audit, een tussentijdse audit en een eindaudit. Sommige audits werden in verband 

met Corona-besmettingen gedeeltelijk digitaal uitgevoerd, en 2 audits moesten hierom worden 

uitgesteld. Marente mocht voor alle locaties goud continueren in 2020.  

 

Locatie  Soort audit  Resultaat  

Berkhout  Eindaudit  Goud continueren 

Bernardus  Eindaudit  Goud continueren 

Jonge Mensen met Dementie 

“Ter Leede” in Bernardus 

Eindaudit  Goud continueren 

Bolero Eindaudit  Goud continueren 

Gerto  Eindaudit  Goud continueren 

Hofwijck  Initiële audit  Uitgesteld naar 2021  

Huis op de Waard Eindaudit  Goud continueren 

Jeroen  Eindaudit  Goud continueren 

de Wilbert  Tussentijdse audit  Goud continueren  

Oud Bijdorp  Tussentijdse audit Goud continueren 

Van Wijckerslooth Initiële audit  Uitgesteld naar 2021 

Marente centraal   Initiële audit  Certificaat “Voorwaarden” 

behaald 
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Hoofdstuk 2    Resultaten bij de thema’s van het 

kwaliteitskader 
 

➢ Inleiding 

De kern van het kwaliteitsplan 2020 van Marente is het verbeteren van de Persoonsgerichte zorg.  
In het kwaliteitskader komen de volgende thema’s aan de orde: 

• Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

• Wonen en welzijn 

• Zorginhoudelijke veiligheid 

• Leven in vrijheid (Wet Zorg en Dwang)  

• Veiligheid van gebouwen, techniek en informatie 

• Leren en verbeteren van kwaliteit 

• Leiderschap, governance en management 

• Personeelssamenstelling 

• Gebruik van hulpbronnen 

• Gebruik van informatie  
In dit hoofdstuk wordt per thema van het kwaliteitskader ingegaan op de resultaten die voorgenomen 
waren in het Kwaliteitsplan 2020, en de resultaten die zijn bereikt na de ingezette verbeteracties in 
2020. 

  

2.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
In 2020 verscheen de notitie “Persoonsgerichte benadering” over werken aan persoonlijke zorg bij 
Marente. Hiermee wordt beoogd de voorwaarden voor persoonsgericht werken zodanig te 
organiseren dat medewerkers een optimale zorgrelatie kunnen aangaan met cliënten. Werken aan 
een persoonsgerichte benadering wordt binnen Marente gezien als een ‘beweging’ waar voortdurend 
stimulans aan gegeven wordt. Naast de notitie was ook een jaaroverzicht van voorgenomen 
activiteiten beschreven. Ondanks de Coronaperiode is een groot aantal activiteiten wel ingezet en 
uitgevoerd. Om persoonsgericht zorgen verder te ondersteunen zijn 2 publicaties vanuit het lectoraat 
‘Verpleegkunde in de ouderenzorg’ van Marente, verzorgd en verspreid.  De publicaties beschreven 
praktische handvatten om in ‘gedrag’ en ‘communicatie’ een persoonsgerichte werkhouding te 
ontwikkelen. 

➢ Corona 

Persoonsgerichte zorg heeft een bijzondere lading gekregen in Corona-tijd. Er zijn noodgedwongen 
besluiten genomen die niet altijd strookten met wat in Marente onder persoonlijke zorg wordt 
verstaan, om de bewoners en de medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Op iedere locatie is 
veel inspanning verricht om de bewoners en familieleden uit te leggen waarom deze keuzes moesten 
worden gemaakt. 

➢ Contact met naasten en familie 

Een ingrijpend overheidsbesluit was het sluiten van onze locaties voor bezoek op 19 maart 2020.  
In de eerste weken van de sluiting zagen wij berusting bij de somatische bewoners. Hierna is deze 
berusting omgeslagen in gevoelens van gemis van familie en vrijheid. De bewoners misten het 
fysieke contact en voelden zich opgesloten op de locatie. Dankzij initiatieven van bedrijven werden bij 
een aantal locaties “bezoekhuisjes” geplaatst waardoor veilig contact weer mogelijk werd gemaakt.  
Ook werd door medewerkers veelvuldig het ‘beeldbellen’ ondersteund zodat cliënten hun familie toch 
konden zien en spreken.  
Op de PG-afdelingen was er sinds de afwezigheid van veel bezoek meer rust, minder 
probleemgedrag en een afname van agressie waarneembaar. Op de locaties wordt erover nagedacht 
hoe deze positieve effecten meegenomen kunnen worden in nieuwe afspraken. 
Voor bewoners in de terminale fase gold een uitzondering op de bezoekregeling. Drie vaste 
bezoekers mochten de bewoner bijstaan in deze laatste fase van het leven.  
 
Voor de familieleden en partners was de impact van het niet op bezoek mogen komen uiteraard ook 
zeer groot. De EVV-ers hebben veel telefonisch contact gehad met de 1e contactpersonen. 
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Verschillende locatiemanagers hebben telefonische spreekuren ingesteld om vragen van familie te 
beantwoorden. Het gebruik van het cliëntportaal door de familie is geïntensiveerd. 
Het wekelijkse digitale Corona-bulletin speelt een belangrijke rol in de informatievoorziening naar de 
1e contactpersonen. Met de komst van het bulletin is het aantal vragen afgenomen. 
De psychologen, maatschappelijk werkers en geestelijke verzorgers hebben veel gesprekken gehad 
met bewoners en mantelzorgers over de gevoelens van angst en gemis. 

➢ Ken je cliënt als persoon! 

Juist ook in de Corona-periodes op de locaties bleek steeds weer hoe belangrijk het is om de 
bewoner goed te kennen. Samen -ook met de familie- beslissen over hoe beperkende maatregelen 
recht kunnen doen aan de behoefte en de draagkracht van de bewoners vraagt om goed luisteren, en 
zorgvuldig kijken naar gedrag van bewoners die zich niet anders kunnen uiten. In veel teams is dit 
besef doorgedrongen, en wordt er nu meer persoonsgericht gewerkt. In Corona-tijd werd de 
creativiteit van medewerkers extra zichtbaar en vonden zij persoonsgerichte oplossingen waardoor de 
bewoners zoveel mogelijk de eigen gewoontes kunnen blijven voortzetten.  
 
Een actueel formulier “U bent uniek” in het dossier, en een vertaling van wensen en gewoontes op de 
zorgkaarten bleken daarbij een voorwaarde te zijn. Uit de gehouden dossierchecks valt op te maken 
dat deze dan ook steeds beter worden ingevuld en ook daadwerkelijk gebruikt worden. Wel is voor 
veel teams het evalueren, en bijstellen nog een aandachtspunt, evenals het rapporteren op signalen 
en acties.  
Het is ook zichtbaar dat ‘persoonsgericht werken’ vaak nog vertaald wordt in het ‘doen van 
activiteiten’, terwijl het accent daarnaast ook zou kunnen liggen op: het kennen, en érkennen van de 
persoon die de bewoner is. Daarmee ook: het aandurven dat de bewoner regie houdt over de eigen 
beslissingen. Ook aandacht voor zingevingsvraagstukken kan nog beter. De Geestelijk verzorgers 
van Marente namen hierin het voortouw en hadden veel contacten met cliënten én medewerkers.  
 

➢ Realisatie doelen kwaliteitsplan 2020 

 
Samenvattend concluderen we dat de gestelde doelen -ondanks de lastige Coronaperiode-  
grotendeels zijn behaald: 

• Het persoonsbeeld is in de zorgplannen vertaald, en wordt gebruikt om persoonlijke zorg te 
geven, 

• Leren van ervaringen en verbeteren komt in werkoverleg op de locaties uitdrukkelijk aan de 
orde, 

• Persoonsgericht werken vervangt steeds meer het ‘taakgericht’ verzorgen, 

• Op Zorgkaart Nederland zien we dat de gezamenlijke Marente locaties gemiddeld een 8.0 
scoren, met een aanbevelingspercentage van 93 %.  

Doel  

 

Medewerkers kennen het levensverhaal van cliënten en betrekken de 
cliënt en diens naaste bij het eigen zorgleefplan en het overleg daarover. 
Er wordt rekening gehouden met de persoonlijke waarden en keuzes van 
de cliënt. Cliënten en hun naasten hebben een beslissende stem in 
belangrijke keuzes ten aanzien van de zorgbehoeften. Afspraken worden 
nagekomen en met de cliënt regelmatig geëvalueerd. 
 

Wanneer tevreden? 
 

 
 
 

• In alle zorgplannen is het persoonsbeeld vertaald, en wordt 
gerapporteerd op het effect van de persoonlijke zorg op de het 
welbevinden van de cliënt  

• 90 % van de cliënten beveelt Marente aan op ZKN en geeft een 
gemiddelde waardering van 8.0 

• Het leren en verbeteren is een vast agendapunt in het werkoverleg 
van teams 

• Het begrip persoonsgerichte zorg is verhelderd en wordt als zodanig 
gebruikt in rapportages 
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Het vragen naar een “aanbevelingspercentage” is in de loop van 2020 uitgefaseerd, en in 2021 
niet meer zichtbaar op ZKN. 

 
➢ Palliatieve zorg 

Propallia (onderdeel van Transmuralis) heeft in het  onderwijsnetwerk  een Scholing Palliatieve Zorg 
voor Verzorgenden ontwikkeld. Marente was hierbij een van de deelnemende organisaties uit de 
regio.  In samenwerking met de werkgroep Palliatieve Zorg is een plan van aanpak gemaakt om deze 
scholing te bieden aan aandachtvelders Palliatieve zorg in de thuiszorg en intramuraal.  Een groep 
van 5 interne trainers is opgeleid en zal in 2021 starten met deze scholing bij Marente en waar nodig 
zijn zij inzetbaar in andere organisaties. 
 

2.2 Wonen en Welzijn 
 

➢ Huiskamermedewerkers 
Voor alle locaties zijn huiskamermedewerkers aangesteld en geschoold. De invulling van de functie is 
ge-evalueerd en de functiebeschrijving is aangepast op de bevindingen. De overlap in taken van de 
huiskamermedewerker met die van de woonzorgmedewerker is onder de loep genomen en beide 
functies worden samengevoegd in éen functie met één functienaam: de woonbegeleider.  
 

➢ Samenwerken aan welzijn 

De samenwerking ten behoeve van het welzijn van cliënten heeft door de Coronaperiode een ‘boost’ 
gekregen. Op veel locaties werd “over de grenzen van de eigen taken heen” samengewerkt om het 
samenleven voor bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. De permanente aanwezigheid van 
medewerkers in de huiskamers heeft enorm bijgedragen aan de rust en de sfeer. Op de locaties zijn 
acties ondernomen om de overdracht van informatie en afstemming tussen de zorgmedewerkers, de 
medewerkers welzijn, de facilitaire medewerkers en de huiskamermedewerkers verder te verbeteren.  
 
Veel welzijnsactiviteiten werden in de eerste Coronagolf stilgelegd of aangepast verzorgd. Als reactie 
op de sluiting van locaties voor bezoekers kwamen veel blijken van medeleven uit de omgeving, de 
stad of het dorp. Veel “tuin- en straatoptredens” werden aangeboden en enorm gewaardeerd. Gelukkig 
konden cliënten in de zomer weer genieten van het buiten zijn in de tuin of op de balkons, en was er 
weer wat bezoek mogelijk.  
 
De verschuiving naar meer aandacht voor welzijn is inmiddels goed te zien in de kleinschalige 
(dementie) zorg: samen beslissen over het menu, de dagindeling en de voorzieningen in de 
huiskamer is steeds gewoner geworden. In de -voor familie toegankelijke-  cliëntdossiers werd 
veelvuldig ook verslag gedaan van de dagbesteding van de individuele cliënt, waardoor de 
contactpersonen toch op de hoogte bleven van het welzijn van hun naaste.  
 

➢ Corona 
De bezoekregeling bij de Coronamaatregelingen heeft op een aantal locaties geleid tot discussies 
met familieleden. Vanuit onmacht en verdriet reageerden sommige mensen met agressie. Een enkele 
locatie zag zich helaas genoodzaakt extra beveiliging in te zetten tijdens de feestdagen. Over het 
algemeen kon echter door goede (soms individuele) voorlichting en regelmatige nieuwsbrieven naar 
de contactpersonen gerekend worden op steun vanuit de familie.  
 

➢ Realisatie doelen  kwaliteitsplan 2020: 
 

Doel  

 

De locaties bieden een schone, veilige en warme woonomgeving 
waarin de privacy, en zoveel mogelijk de eigen woonsfeer voor 
iedere cliënt herkenbaar is. De gemeenschappelijke huiskamers 
en openbare ruimtes bieden de gelegenheid anderen te 
ontmoeten en activiteiten van het dagelijks leven zo herkenbaar 
mogelijk te kunnen beleven. Medewerkers zijn gastvrij en 
cliëntgericht en weten wat cliënten wensen en nodig hebben. 
Geluk zit in de kleine dingen van alledag, en daar is binnen 
Marente aandacht voor.  
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Wanneer tevreden? 
 

 
 

• Op alle locaties is elke dag- en avond tot 20.00 uur toezicht in 
de huiskamers van psycho-geriatrische afdelingen. Waar 
mogelijk zijn in huiskamers van somatische afdelingen vaste 
huiskamermedewerkers aangesteld 

• Cliënten waarderen de welzijns- en zingevingsactiviteiten en 
geven dat in de individuele evaluaties aan 

 

 
 
Het toezicht in de huiskamers is -óók in de Coronaperiodes- grotendeels gerealiseerd.  
 
De waardering van welzijns- en zingevingsactiviteiten is in 2020 niet uitdrukkelijk uitgevraagd, maar 
blijkt wel uit de individuele berichten die van cliënten en hun familie ontvangen zijn. 
 
Voorbeelden van reacties op Zorgkaart Nederland: 

• Locatie Van Wijckerslooth: “Ik ben heel erg tevreden over de zorg van de medewerksters/ 
medewerkers, leuke activiteiten , En een hele fijne sfeer!” 

• Locatie Jeroen: “Het is een fijn verzorgingstehuis om te wonen. Het restaurant en Atrium zijn 
ruim, licht, netjes en verzorgd, zo ook de appartementen. Er wordt veel georganiseerd. 
Personeel is vriendelijk en behulpzaam”. 

• Locatie Bernardus: “In de huiskamer worden veel activiteiten georganiseerd. Het wordt er 
voor de mensen gezellig gemaakt. Er wordt van alles aan gedaan om het de mensen naar de 
zin te maken. De medewerkers gaan goed en respectvol met mijn moeder om. Ze proberen 
haar wensen te respecteren” 

   

2.3 Zorginhoudelijke veiligheid 
 
Een cliënt bij Marente kan rekenen op zorg die inhoudelijk van goede kwaliteit is en die veilig is.  
Om dit te kunnen waarborgen werken commissies met inhoudsdeskundigen aan zorginhoudelijke 
onderwerpen zoals Hygiëne en infectiepreventie, Medicatieveiligheid, Meldingen Incidenten Cliënten 
en Medewerkers, Wondzorg en Mondzorg. Een manager is altijd eigenaar van het zorginhoudelijke 
onderwerp. Bij de implementatie en borging in het team heeft de aandachtsvelder een specifieke rol. 
De aandachtsvelder is expert op het betreffende zorginhoudelijke onderwerp en kan de andere 
teamleden en de teamleider bijstaan bij de implementatie en borging. De kwaliteitsverpleegkundige 
heeft een rol in het bewaken van de samenhang tussen de verschillende aandachtsgebieden binnen 
het team. 
 

➢ Medicatieveiligheid 

De Centrale Commissie Farmaceutische Zorg (CCFZ) zorgt voor afstemming, (beleids)ontwikkeling 
en afspraken op het gebied van medicatieveiligheid binnen Marente. In 2020 is de commissie 3 x via 
beeldbellen bij elkaar geweest. O.a. werden de procedures voor de ‘dubbele toedienregistratie’ en 
‘het digitale werkvoorraadbeheer’ besproken en aangepast.  
De ‘aandachtsvelders medicatieveiligheid’ zijn door de Coronaperiodes  niet ‘fysiek’ bij elkaar 
geweest in 2020, maar hebben digitaal de laatste inzichten met elkaar doorgenomen.  
 

➢ Mondzorg en slikken 

De Mondzorg-monitor is in 2020 door de commissie Mondzorg gebruikt om de stand van zaken in de 
verschillende locaties te kunnen overzien. Aan de hand daarvan zijn verschillende adviezen 
besproken met de aandachtsvelders. Ook de mondhygiënisten hebben een evaluatie gehouden en 
een overzicht gemaakt van de stand van zaken met betrekking tot de mondhygiëne van de cliënten 
op de locaties, en gaven suggesties om de kennis van medewerkers over adequate mondzorg te 
verbeteren. Verbeteringen zijn in gang gezet. 
 

➢ Wondzorg en (in-)continentiebeleid 

Marente heeft voor de locaties inmiddels 2 gespecialiseerde wondverpleegkundigen. De beide 
wondverpleegkundigen hebben tijd genomen om zich te profileren bij de artsen en zorgteams. Hierbij 
hebben ze aandacht besteed aan wat zij kunnen bieden vanuit hun functie en hoe contact met hen 
opgenomen kan worden. De bereikbaarheid van de wondverpleegkundigen is sterk verbeterd. 
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Het (in)continentiebeleid is opnieuw beschreven, besproken en in het handboek geplaatst. De 
aandachtsvelders ‘wondzorg’ zijn nu aandachtsvelders ‘wondzorg en incontinentie’. Zij hebben de 
vernieuwde informatie vooral digitaal gedeeld.  
 

➢ Hygiëne en Infectiepreventie 

De Kerngroep Infectiepreventie (KIP) heeft uiteraard veel aandacht besteed aan alles wat met Corona 
te maken had. Vanuit de KIP werd in eerste instantie een Çorona-crisisteam gestart, dat al snel 
uitgebreid werd met andere deskundigen tot een ‘Marentebreed’ Coronateam. Het Coronateam kan 
de lokale crisisteams ondersteunen op het moment dat er een uitbraak is. Zij hebben frequent contact 
met elkaar en monitoren dagelijks de situatie binnen Marente, en de nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen. In het Coronateam participeren -naast de specialisten en ondersteuners- 
vertegenwoordigers van de vakgroepen Verpleging en Verzorging.  
 
Op Marentenet zijn inmiddels 2 COVID-19-Zorgpaden geplaatst; één voor de intramurale-, en één 
voor de extramurale zorg. Deze zorgpaden bundelen alle informatie en instructie die beschikbaar is 
over de verpleging en verzorging van cliënten die (mogelijk) besmet zijn met het Coronavirus. Hierin 
worden de verschillende zorgprocessen gestroomlijnd en zo effectief mogelijk georganiseerd. De 
zorgpaden worden continue up-to-date gehouden.   
 
Vanuit de KIP zijn diverse trainingen geïnitieerd waarbij de hygiëne-contact-personen van de locaties 
getraind werden door een externe deskundige Hygiëne en infectiepreventie. Daarnaast hebben de 
kwaliteitsverpleegkundigen op de locaties veel oefenmomenten begeleid om de persoonlijke 
beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken. 
 

➢ Huiselijk geweld en ouderenmishandeling 
Er is gewerkt aan de uitwerking van de Leidraad Veilige Zorgrelatie. Deze leidraad is gericht op het 
voorkómen van grensoverschrijdend gedrag of mishandeling door medewerkers of 
vrijwilligers/maatjes - van zorgorganisaties in de langdurige zorg - in relatie tot een cliënt.  
Deze leidraad moet worden gevolgd bij (vermoedelijke) mishandeling door professionals, terwijl de 
Meldcode van toepassing is bij geweld door naasten. 
De Leidraad geeft informatie, tips en adviezen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met dit 
onderwerp. Ook geeft de leidraad een stappenplan voor de organisatie als grensoverschrijdend 
gedrag onverhoopt toch vóórkomt. Deze tips en adviezen en het stappenplan werden vertaald naar 
een praktische uitvoeringspraktijk binnen Marente. 
Er zijn binnen Marente aandachtsfunctionarissen (maatschappelijk werkers en psychologen) getraind 
in signalering en behandeling van een (vermoeden van) mishandeling of geweld in de zorgrelatie. Zij 
nemen meldingen in behandeling, en doen zo nodig ook melding bij “Veilig thuis”.  
 
In 2020 zijn door de aandachtsfunctionarissen 10 meldingen behandeld.   
     

➢ MIC-meldingen 
De MIC/MIM commissie van Marente analyseert de meldingen van incidenten op hoofdlijnen, en 
adviseert over ‘Marente-brede’ maatregelen.  
Het melden, analyseren en leren van incidenten is in alle teams gestimuleerd. De 
kwaliteitsverpleegkundigen hebben een centrale rol in het opvolgen en bespreken van incidenten om 
verbeteringen mogelijk te maken. De gezamenlijke verbeteracties worden gerapporteerd in het 
periodeverslag Kwaliteit. Een periode omvat 4 maanden. 
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In onderstaande tabel worden de aantallen Meldingen Incidenten Cliëntzorg weergegeven. 
 

ORGANISATIE-ONDERDELEN 
P1 
2020 

P2 
2020 

P3 
2020 

Van Wijckerslooth (151) 209 125 142 

Hospice De Mare (7) 3 0 1 

Hospice D&B (6) 0 7 7 

Hospice Xenia - 2 - 

De Wilbert (171) 146 142 180 

Jeroen  (133) 170 129 151 

Berkhout (86) 67 66 64 

Bolero (29) 33 52 58 

Gerto (45) 40 37 43 

Thuiszorg 624 594 720 

Hofwijck (60) 88 113 72 

Huis op de Waard (94) 161 156 123 

Oud Bijdorp (47) 84 49 81 

GRZ (64) 130 110 90 

Bernardus (156) 111 98 108 

TOTAAL 1794 1622 1840 

*De getallen in haakjes achter de locatienaam zijn de aantallen cliënt-plaatsen 

 
De aantallen meldingen zijn onder te verdelen in onderwerpen:  
 
Aantal meldingen per soort per periode  
 

 
 
 
Medicatie: 
Het merendeel van de MIC-meldingen betreft medicatie-incidenten. Het totaal aantal gemelde 
medicatie-incidenten is redelijk stabiel. Dit is positief te noemen omdat de doelgroep steeds 
complexer wordt en zwaardere zorg nodig heeft.  
 
Agressie: 
In de beleidsregel Melden agressie tussen cliënten is beschreven dat ernstige agressie gemeld moet 
worden. Daarnaast moeten zorginstellingen ‘minder ernstige’ agressie vanaf 2018 apart registreren; 
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er moet een jaaroverzicht gemaakt worden voor de IGJ en het totaalcijfer moet opgenomen worden in 
het Jaardocument Maatschappelijke verantwoording.   
 
In 2018 waren bij Marente 134 ‘minder ernstige’ geweldsgebeurtenissen tussen cliënten 
geregistreerd. In 2020 was dit 94. Het gaat in de meeste gevallen om: 

• Slaan (30x) 

• Bedreigen/agressief gedrag (10x) 

• Duwen (12x) 

• Vastgrijpen (15x) 

• Schelden (10x) 
Meestal gaat het om meerdere vormen van agressie binnen een incident. Verder wordt genoemd: 
aanrijden, stompen, aan haar trekken, gooien, kamer binnengaan, knijpen, schoppen en bij de keel 
grijpen. 
In bijna alle gevallen maakt de agressie deel uit van het ziektebeeld (PG). Aanleiding is vaak een 
verstoring (of ervaren verstoring) en door het ziektebeeld reageert de bewoner met agressie. Een 
andere oorzaak is een algemene onrust van de bewoner waar deze uiting aan geeft. Verder is de 
agressie regelmatig wederzijds.  
 
Veel agressie-meldingen kunnen worden teruggevoerd naar enkele cliënten met probleemgedrag. De 
zorg voor deze cliënten wordt conform de richtlijn Probleemgedrag uitgevoerd en gemonitord in de 
IDO’s en zorgleefplanbesprekingen. Daarnaast worden door psychologen gedragsvisites en 
omgangsoverleggen uitgevoerd.  
De volgende verbetermaatregelen zijn vaak genomen: 

• Volgen van het omgangsadvies uit het individuele signaleringsplan 

• Aanpassen van omgeving of  bezigheden / bewoners bij elkaar uit de buurt houden 

• Bespreken in team 

• Bespreken met arts en/of psycholoog 

• Aanpassing medicatie / geven van ‘zo nodig’ medicatie 
Vallen: 
Veel valincidenten worden veroorzaakt door de afnemende cognitie, minder ziekte-inzicht en 
verminderde mobiliteit van cliënten. Maatregelen hiervoor worden per individuele cliënt afgesproken 
en gemonitord in het IDO. Het lijkt er op dat, als het risico van vallen afgewogen wordt tegen de 
beperking van vrijheid en met de cliënt en familie goed besproken wordt, meer cliënten en familie 
kiezen voor vrijheid en comfort, dan voor risicoreductie.  
 
Bij de GRZ is een aantal valincidenten te verklaren vanuit de oefensituaties. Hierbij wordt steeds 
getracht zo veilig mogelijke condities te scheppen, maar dat sluit niet elk risico op vallen uit.  
 
Overig: 
De categorie Overig bestaat uit: inname gevaarlijke stoffen, stoten/knellen/botsen, verbranden, 
vermissing cliënt, ontremd seksueel gedrag en anders.  
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➢ MIM-meldingen  
 
In onderstaande tabel worden de aantallen Meldingen Incidenten Medewerkers weergegeven:  
 

ORGANISATIE-ONDERDELEN 
P1 
2020 

P2 
2020 

P3 
2020 

Thuiszorg 47 34 25 

Van Wijckerslooth 38 21 33 

Hofwijck 10 14 8 

De Mare - - - 

Hospice D&B - 2 - 

Hospice Xenia - - - 

De Wilbert 20 30 48 

Jeroen 25 23 24 

Berkhout 11 22 19 

Bolero 1 3 1 

Gerto 4 3 16 

Bernardus 25 18 10 

BEEC - - - 

Huis op de Waard 20 11 12 

Oude Bijdorp 1 3 6 

GRZ 1 4 4 

Ondersteunende diensten 5 8 8 

TOTAAL 202 196 214 

 
 
 
Aantal meldingen per soort per periode:  
 

 
 
 

• Bij een aantal meldingen  zijn meerdere soorten aangegeven, waardoor de optellingen van de 
soorten iets hoger uitkomen dan het aantal meldingen. Het gaat dan binnen 1 melding bv. om 
agressie + overig, wat dan 2 x wordt geteld bij de soorten.  
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• Onder ‘overig’ vallen incidenten rondom bijv. diefstal, vernieling of vermissing van 
persoonlijke eigendommen van medewerkers. Daarnaast wordt een enkele keer ook melding 
gemaakt van racisme of discriminatie.  

Veel agressiemeldingen waarbij sprake is van incidenten waarbij andere cliënten, maar ook 
medewerkers betrokken zijn, worden dubbel geregistreerd als zowel een MIC- als MIM-melding. Het 
gaat bij de agressiemeldingen naar medewerkers vaak om verbale agressie: schelden , vloeken of 
ruzie maken.  
De agressiemeldingen kunnen veelal worden teruggevoerd naar een klein aantal cliënten met 
probleemgedrag. Daarnaast worden ook incidenten gemeld waarbij familieleden of kennissen van 
cliënten betrokken zijn. Deze incidenten worden altijd door de teamleider of manager opgepakt.  
 
De preventieve aanpak om agressie en probleemgedrag te voorkomen bestaat uit het houden van 
‘gedrags-visites’ met de psychologen en het maken van signaleringsplannen met omgangsadviezen. 
Deze aanpak is inmiddels goed ingeburgerd, en zorgt er voor dat medewerkers zich zekerder voelen 
en beter weten wat te doen om situaties te kunnen voorkomen of te dé-escaleren. Toch blijft het nodig 
kennis en vaardigheden op peil te houden om moeilijke situaties goed het hoofd te kunnen bieden.   
 

2.4 Leven in vrijheid (Wet Zorg en Dwang) 
 

➢ Invoering Wet Zorg en Dwang 

In 2020 werd de nieuwe wet Zorg en Dwang ingevoerd als vervanging voor de wet BOPZ. De 
Marente-beleidsnotitie “Wet zorg en dwang (WZD)” is in 2020 vastgesteld. De CCR  had met 
betrekking tot de notitie instemmingsrecht. Na vaststelling werd de notitie met zorgmedewerkers 
gedeeld en in het handboek geplaatst. In de eerste twee maanden van 2020 werden door interne 
trainers en de nieuwe WZD-functionarissen -nét voor de eerste lockdown-  15 workshops verzorgd 
voor EVV’ers en kwaliteitsverpleegkundigen.  
 
Alle cliënten bij wie onder de ‘oude BOPZ’ vrijheidsbeperkende maatregelen werden toegepast, zijn 
multidisciplinair besproken. Er is opnieuw gekeken naar de aanleiding voor de inzet van (een vorm 
van) onvrijwillige zorg. Ook het effect  op de vrijheid van de cliënt, de mate waarin de cliënt zelf in kan 
stemmen met de (vorm van) onvrijwillige zorg, is besproken. Daarbij was aandacht voor alternatieven, 
en mogelijkheden om af te bouwen en wat dit betekent voor de registratie in het ECD. Tijdens deze 
besprekingen hebben cliënten, vertegenwoordigers, zorgmedewerkers en behandelaars zich de 
uitgangspunten, werkwijze en terminologie van de WZD stap voor stap eigen kunnen maken. De 
EVV‘ers hebben in hun rol van zorgverantwoordelijke nieuwe taken en verantwoordelijkheden 
gekregen en trokken hierin nauw op met de artsen en psychologen. Ook weten de zorgmedewerkers 
inmiddels de WZD-functionarissen steeds beter te vinden. 
 

➢ Registratie onvrijwillige zorg 

De inzet van onvrijwillige zorg en een analyse daarvan, moet twee keer per jaar aan de IGJ worden 
verstrekt. VWS en de IGJ hebben in juni 2020 besloten dat zorgorganisaties over de 1ste helft van 
2020 niet aan deze wettelijke verplichting hoeven te voldoen omdat nog niet alle randvoorwaarden 
daarvoor op orde waren. De gegevens volgens het  'format digitaal overzicht onvrijwillige zorg' 
(Staatscourant /7-11-2019) kunnen we helaas (nog) niet halen uit de huidige module ‘Onvrijwillige 
zorg’ van Caress.  
 
In de WZD wordt onderscheid gemaakt tussen “onvrijwillige zorg” en “vrijwillige zorg met beperking, 
insluiting of medicatie buiten richtlijn”.  
Registratie van “onvrijwillige zorg” is verplicht indien er sprake is van een diagnose dementie;  de 
client niet wilsbekwaam ter zake is, er sprake is van ernstig nadeel, en er verzet is van client en/of de 
vertegenwoordiger.  
Dit verzet van de cliënt is niet aanwezig bij de “vrijwillige zorg met beperking, insluiting of medicatie 
buiten richtlijn”. De wet verplicht deze vormen van zorg toch te registreren, want deze vormen van 
zorg grijpen dermate in op de vrijheid van de cliënt dat er reden is om je daarvan bewust te zijn en te 
streven naar afbouw. 
Dit onderscheid is terug te vinden in de registraties. 
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Hieronder volgt het overzicht van de registraties in de module ‘onvrijwillige zorg’ (WZD) van Caress. 
Om de overzichten goed te kunnen interpreteren is het volgende van belang: 

• Deze cijfers geven weer wat er was geregistreerd op de dag van de telling, dat was half 
december 2020. Het is dus een momentopname. 

• De wet geldt voor mensen met een diagnose ‘Dementie of een gelijkgestelde aandoening’. 
Deze cliënten wonen voornamelijk, maar niet uitsluitend, op de PG afdelingen van de 
Marente-locaties.  Bijzondere afdelingen zijn hierbij: 

- afdeling voor jonge mensen met dementie Ter Leede; deze valt onder Bernardus PG  
- mensen met Katwijkse Ziekte (vaak  op de PG-afdelingen van de Wilbert) 
- mensen die opgenomen worden met een IBS (PG afdelingen van de Wilbert)  

 
Deze categorieën cliënten hebben vaker een mate van probleemgedrag.  
 

a. PG-afdelingen 
Onvrijwillige zorg 
 
In totaal 50 onvrijwillige zorg registraties:  
 

Locatie Totaal aantal 
bewoners op de PG-
afdelingen 

Onvrijwillige 
zorg 

Bij Aantal bewoners 

Berkhout - PG 47 3 3 

Bernardus – PG incl JMD 97 16 9 

Bolero 32 1 1 

Gerto - PG 18 1 1 

Hofwijck 62 2 2 

Wijckerslooth - PG 51 0 0 

GRZ- Energie 20 0 0 

Huis op de Waard 44 4 4 

Oud Bijdorp (Bijdorp)  35 

(Haagdorp) 19 

2 2 

Wilbert – PG incl IBS en Katw 
Z 

85 19 13 

Jeroen – PG 53 2 2 

Totaal 546/530 50 38 

 
Bij de onvrijwillige zorg wordt ingezet: 
 

Maatregel Aantal Locaties 

Gedrag beïnvloedende medicatie 4 Bernardus, Wilbert 

Medicatie camoufleren 6 Bernardus. Wilbert 

Mechanische fixatie 6 Bernardus, Wilbert, Jeroen 

Afzonderen 1 Bernardus 

Insluiting 1 Wilbert 
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Gesloten afdeling* 8 Berkhout, Bolero, Huis op de Waard, Wilbert 

GPS 1 Gerto 

Domotica 5 Bernardus, Wilbert 

Onderzoek kleding/lichaam 1 Wilbert 

Onderzoek woonruimte 1 Bernardus 

Beperking inrichten eigen leven* 9 Bernardus, Hofwijck, Oud Bijdorp, Wilbert 

Beperking inrichten eigen leven-
lichamelijke verzorging 

9 Berkhout, Hofwijck, Huis op de Waard, Oud 
Bijdorp, Wilbert, Jeroen 

 

• ‘Gesloten afdeling’: deze wordt alleen geregistreerd als een client dit echt als een beperking 
ervaart en er specifieke afspraken zijn om hem of haar daarin te begeleiden. Dit zijn niet altijd 
cliënten met een Rechterlijke Machtiging, hun verzet tegen opname kan zich ook op andere 
wijze uiten.  

• ‘Beperking inrichten eigen leven’: denk aan kastdeur op slot om steeds rommelen met spullen 
te beperken als de onrust daarvan leidt tot gevaarlijke situaties. 

 
Vrijwillige zorg met beperking, insluiting of medicatie buiten richtlijn 
 
In totaal zijn er 174 registraties onder ‘vrijwillige zorg met beperking, insluiting of medicatie buiten 
richtlijn’ bij de PG-afdelingen.  
De ‘medicatie buiten de richtlijn’ betreft o.a. de Richtlijn Probleemgedrag van Verenso die beschrijft 
welke middelen voor welke periode bewezen effect hebben, in individuele gevallen kan de arts buiten 
die richtlijnen voorschrijven maar moet dat wel registreren en evalueren.  
 

Locatie – PG Totaal aantal bewoners  op 
PG-afdelingen 

Vrijwillige zorg met beperking, insluiting 
of medicatie buiten richtlijn 

Berkhout – PG 47 26 

Bernardus - PG 97 57 

Bolero 32 17 

Gerto – PG 18 16 

Hofwijck 62 9 

Wijckerslooth - PG 51 34 

GRZ- Energie 20 0 

Huis op de Waard 44 0 

Oud Bijdorp Bijdorp          35 
Haagdorp     19 

0 

Wilbert – PG 85 7 

Jeroen – PG 53 8 

Totaal 546/530 174 
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De maatregelen die werden ingezet:  
 

Maatregel Aantal Locaties 

Gedrag beïnvloedende medicatie 121 Berkhout, Bernardus, Bolero, Gerto, Hofwijck, 
Wijckerslooth, Jeroen 

Medicatie camoufleren 4 Bolero, Wijckerslooth 

Mechanische fixatie 32 Berkhout, Bernardus, Bolero, Gerto, 
Wijckerslooth, Wilbert, Jeroen 

Afzonderen   

Insluiting   

Gesloten afdeling 4 Bolero, Wijckerslooth 

GPS 3 Bernardus, Jeroen 

Domotica 4 Bernardus, Wijckerslooth, Wilbert 

Onderzoek kleding/lichaam   

Onderzoek woonruimte   

Beperking inrichten eigen leven 4 Bernardus, Wijckerslooth 

Beperking inrichten eigen leven-
lichamelijke verzorging 

  

 
De grootste groep registraties betreft medicatie die valt buiten de richtlijn. Het gaat dan om medicatie 
die wordt gegeven om probleemgedrag te beïnvloeden. Dit betreft bijvoorbeeld quetiapine omdat dit 
een nieuw middel is en nog niet in de richtlijn voorkwam. Of gebruik van slaapmedicatie langer dan 2 
weken; bij langere toepassing is het goede effect niet bewezen en is het aanbevolen om te kijken 
naar afbouwen.  
 
Opvallend is dat sommige locaties nul registraties hebben. Bij navraag blijkt dat hier bewust veel 
aandacht besteed is aan afbouw van de maatregelen.  
 

b.  Somatische afdelingen 
 
Vrijwillige zorg met beperking, insluiting of medicatie buiten richtlijn 
In totaal zijn er 6 registraties onder vrijwillige zorg met beperking, insluiting of medicatie buiten richtlijn 
bij de Somatische afdelingen. 
 

Locatie - Somatiek Vrijwillige zorg met 
beperking, 
insluiting of 
medicatie buiten 
richtlijn 

Berkhout 4 

Bernardus - Sassigt  

Gerto   

Wijckerslooth   

GRZ- Balans, Kracht  

Huis op de Waard  
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Oud Bijdorp  

Wilbert   2 

Jeroen   

Totaal 6 

 
De maatregelen die werden ingezet:  
 

Maatregel Aantal Locaties 

Gedrag beïnvloedende medicatie 4 Berkhout 

Mechanische fixatie 1 Wilbert 

Domotica 1 Wilbert 

 
Hier valt op dat er maar weinig registraties zijn. Er is in deze situaties geen verzet  en wel een 
diagnose dementie (of gelijkgestelde aandoening).  
 

➢ RM en IBS, momentopname 15 dec 2020. 

Er zijn 26 cliënten met RM daarvan hebben 7 cliënten onvrijwillige zorg. 
Er zijn 2 cliënten met IBS, zij hebben beiden onvrijwillige zorg. 
 

➢ Cliënt Vertrouwens Persoon (CVP) voor de Wet zorg en dwang  

Marente werkt samen met een CVP van “Zorgstem”. Informatie over de functie van de CVP en hoe 
contact kan worden opgenomen, is naar alle locaties en naar zorgbemiddeling  gestuurd (poster, 
flyers, visitekaartjes). In verband met de maatregelen rondom het Corona virus, bezocht de CVP de 
locaties niet. Als een cliënt en/of een vertegenwoordiger om ondersteuning vraagt, neemt de CVP 
contact op met de locatiemanager om te overleggen of bezoek aan de cliënt op locatie mogelijk is.  
 
In 2020 was de CVP betrokken bij 1 cliënt. 
 

2.5 Veiligheid gebouwen, techniek en informatie   
 
Marente besteedt veel systematische aandacht aan gebouwveiligheid, arbo-veiligheid, veiligheid op het 
gebied van de bedrijfsvoering, als ook aan de veiligheid van gebruiksapparatuur. Vanzelfsprekend 
worden daarbij de nieuwe ICT-mogelijkheden ingezet. 
 

➢ Stroomstoringen en storingen telefonie 

Er zijn geen grote stroomstoringen of storingen in telefonie geweest in 2020. Wel is in de Wilbert in 
december een beperkte stroomonderbreking geweest, maar doordat deze zich voordeed in het 
gebouwdeel waar zich voornamelijk kantoren bevinden, heeft de zorg voor cliënten er weinig hinder 
van ondervonden.  
 

➢ Legionella  

In maart van dit jaar is er tijdens de periodieke controle op waterkwaliteit in een waterleiding van de 
Bolero een besmetting met de legionellabacterie geconstateerd. Dit is conform het protocol opgelost 
zonder dat de gezondheid van cliënten in gevaar is geweest.  
 

➢ BHV 

De organisatie van de BHV is op elke locatie op orde. Er zijn in de roosters dagelijks voldoende 
getrainde BHV’ers. De trainingen en oefeningen werden in het eerste half jaar van 2020 uitgesteld, 
maar in het tweede jaar grotendeels digitaal weer opgepakt. De oefeningen werden waar mogelijk op 
de locatie Corona-proof in kleine groepjes uitgevoerd.   
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➢ Centraal crisisteam  

Het centrale Marente-crisisteam moest een geplande ‘rampen’-oefening in de laatste maanden van 
2020 uitstellen in verband met de tweede Coronagolf. In 2021 wordt dit weer opgepakt.  
 

➢ AVG  

Een datalek is onbedoelde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens.  

De functionaris gegevensbescherming heeft in 2020 13 mogelijke datalekken onderzocht. 

Aantal mogelijke 
datalekken 2020 

Intern datalek Extern datalek Geen datalek 

13 3 5 5 

 

De onderzochte meldingen betroffen o.a. mails met vertrouwelijke gegevens naar een verkeerde 
ontvanger, mails waarbij de overige geadresseerden niet verborgen waren, het niet verwijderen van 
rechten bij verandering van functie en inbraak met toegang tot vertrouwelijke gegevens.    
 
Er zijn 3 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een datalek moet gemeld 
worden als er ernstige nadelige gevolgen (te verwachten) zijn voor de personen over wie de 
persoonsgegevens zijn gelekt, met name bij kwetsbare groepen zoals ouderen en patiënten. Ook 
moet gemeld worden als het gaat om grote aantallen gegevens en/of betrokkenen.  Er is geen 
terugkoppeling ontvangen van de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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2.6 Leren en verbeteren van kwaliteit 
 
Een belangrijk instrument om te leren en te verbeteren van kwaliteit is de ‘Perioderapportage 
kwaliteit’. Iedere locatie levert, aan de hand van een format, informatie aan over de uitkomsten op de 
kwaliteitsindicatoren. In 2019 is overgegaan van 4 kwartaalrapportages naar 3 perioderapportages 
over 4 maanden. Belangrijk onderdeel is de rapportage over de ingezette verbeteracties en de 
resultaten hiervan. Aan de hand van de ingevulde formats wordt de Marentebrede rapportage 
gemaakt, die besproken wordt in het zorgoverleg, de RvB, de CCR en de RvT. De locatierapportage 
wordt besproken met de lokale cliëntenraad. 
 

➢ Cliënttevredenheidsonderzoek 
In 2020 zijn door een extern bedrijf voor Zorgkaart Nederland (ZKN) telefonische interviews gehouden 
met contactpersonen van cliënten met een PG-indicatie. Daarnaast zijn door interviewers cliënten die 
daartoe in staat waren en dat wilden, persoonlijk geïnterviewd. In de tabel hieronder ziet u de 
resultaten van 2020 per locatie. De resultaten zijn ook terug te vinden op de website van ZKN.  
 

Locatie   2020 

1 jan. /  

31 dec. 

 2020 

Aantal  

Waarderingen 

Voortschrijdend 

Gemiddelde 

waardering 

Voortschrijdend  

aantal  

waarderingen 

Berkhout 8.1 8 8.5 27 

Bernardus 7.7 34 7.8 229 

Bolero 8.1 7 8.1 52 

De Wilbert 7.9 18 7.7  132 

Gerto 8.3 8 8.1 57 

Hofwijck 8.3 20 8.2 46 

Jeroen 7.7 13 8.0 85 

Huis op de Waard 8.1 16 7.8 92 

Oud Bijdorp 8.7 4 8.1 34 

Van Wijckerslooth 8.3 5 7.9 48 

 
Het “aanbevelingspercentage” werd eind 2020 ‘uitgefaseerd’, en vanaf 2021 niet meer vermeld op de 
website van ZKN. Voor 2020 was voor alle locaties van Marente tezamen het 
aanbevelingspercentage 93%. 
 

Marente 

Locaties* totaal 

 

2020 

 Aantal  

Waarderingen 

Voortschrijdend 

Gemiddelde 

waardering 

Voortschrijdend  

aantal  

waarderingen 

* incl. GRZ  8.0 134 7.9 811 
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Het ‘meten van tevredenheid’ levert data op die resulteren in een ‘rapportcijfer’ op Zorgkaart 
Nederland. Daarnaast zijn daar complimenten en kritische opmerkingen van cliënten en 
mantelzorgers te lezen, waar we graag van leren om de zorg en dienstverlening te verbeteren en 
beter af te stemmen op de verlangens van mensen. Daarom gaan medewerkers ook graag 
persoonlijk in gesprek met cliënten en met elkaar, op vele manieren. Deze ‘verhalen’ zorgen voor de 
context waarmee we ook de rapportcijfers kunnen begrijpen, en leren we wat de zorg meer 
persoonsgericht kan maken. 
 
Door de Coronaperiode konden de Raad van Bestuur, het locatiemanagement en medewerkers in 
2020 veel minder “live” in gesprek met groepen cliënten en hun vertegenwoordigers. Onder andere 
de gebruikelijke huiskamerbesprekingen en familiebijeenkomsten konden geen doorgang vinden.  
Wel zijn zoveel mogelijk de evaluaties van het zorgplan voortgezet door de EVV’ers met cliënten 
en/of vertegenwoordigers, veelal met behulp van beeldbellen of telefonisch. 
Ook de gesprekken met de RvB op locatie met cliënten en mantelzorgers moesten helaas worden 
afgelast. 
 

➢ Klachten 
De klachtenfunctionaris van Marente werkt op basis van de wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg 
(WKKGZ). De klachtenfunctionaris is gemiddeld 20 uur per week werkzaam, en is lid van de 
Vereniging van klachtenfunctionarissen in de zorg. Marente is aangesloten bij de Landelijke  
geschillencommissie te Den Haag.  
 
 

 
Afhandeling klachten  

2020 

P1 

2020 

P2 

2020 

P3 

Klacht ingetrokken  1  

Klacht naar tevredenheid afgehandeld 10 18 5 

Compromis 1 5 1 

Klachtencommissie    

Geschillencommissie    

Claimprocedure 1   

Lijnafhandeling    

Totaal 12 24 6 

 
 

➢ Inspectiebezoek IGJ 
Er zijn in 2020 geen inspectiebezoeken geweest.  
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2.7 Scholing en ontwikkeling  
In het strategisch opleidingsbeleid is vastgelegd hoe medewerkers binnen Marente blijven verbeteren 
en leren. We zetten hier alle mogelijke manieren van opleiden en leren voor in. We gaan uit van 
ieders talent en stimuleren dat medewerkers continu hun deskundigheid actueel houden en hun 
loopbaan vormgeven. Bij Marente is leren een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse werk.  
 
Er is in 2020 zoveel mogelijk ingezet om geplande opleidingen en trainingen door te laten gaan, 
ondanks de Corona-crisis. Via het  online leren en door externe ruimtes te huren zijn we hier 
grotendeels in geslaagd. Nadat vanaf medio maart het onderwijs nagenoeg volledig digitaal wordt 
verzorgd, zien we dat alle leerlingen er in 2020 in geslaagd zijn om hun examens te behalen, over te 
gaan naar een volgend jaar of hun diploma te behalen.  
Het vaardigheidsonderwijs kreeg extra aandacht in de praktijk door oefenmomenten te bieden.  In 
september werden alle beschikbare leerplaatsen ingevuld met startende leerlingen. Er is een 
zichtbaar stijgende belangstelling voor het volgen van een zorg-opleiding. 
Stageplaatsen bleven het gehele jaar aangeboden en slechts enkele stagiaires besloten hun stage af 
te breken i.v.m. COVID. De stage uren zijn in overleg met het onderwijs zelfs uitgebreid met 1 dag 
extra per week zodat zij zich in konden zetten in de zorg. De lessen werden in de laatste lesperiode 
ingehaald. Een flink aantal stagiaires koos voor een bij- of vakantiebaan. Opvallend is dat de 
beoordeling van de stages hoger is dan andere jaren, studenten geven aan dat ze veel konden leren 
en dat ze hun steentje konden bijdragen. Ook de werkbegeleiding kreeg een goede beoordeling. 
 

➢ Diploma:  
In 2020 hebben 28 deelnemers een beroepsdiploma behaald   
▪ 13 Woonzorgmedewerkers 
▪ 3 Helpende Z en W 
▪ 23 verzorgenden-IG/MZ  
▪ 3 MBO Verpleegkunde niveau 4  
▪ 2 HBO Verpleegkunde 
 

➢ Gestart met beroepsopleiding: 
Gestart in 2020:  
▪ 30 leerlingen Verzorgende IG   
▪ 27 leerlingen MBO Verpleegkunde niveau 4  
▪ 8 leerlingen HBO Verpleegkunde niveau 6 
 

➢ Ontwikkeling beroepsonderwijs: 
Samen met organisaties in de regio en met onderwijsinstellingen wordt gezocht naar passend en 
flexibel opleiden. Over de grenzen van het eigen werkveld heen en door groepen te combineren. 
Het samen opleiden met ziekenhuis en gehandicaptenzorg geeft een verbreding aan de opleidingen. 
 
De vernieuwde opleidingsprofielen laten zien dat het welbevinden en kwaliteit van leven meer 
centraal staat en dat positieve gezondheid hierbij het uitganspunt is. Het praktijkleren gaat hier steeds 
meer op aan sluiten in de vorm van opdrachten en examens. Dit sluit aan op de dóórontwikkeling van 
persoonsgerichte zorg bij Marente. 
 

➢ Additionele scholing: 
Medewerkers krijgen de mogelijkheid om  bekwaam en bevoegd  te zijn in hun werk. 
In kleinere groepen en veelal ook 1 op 1, is de praktijktoetsing  voortgezet.  
In de locaties is volop gebruik gemaakt van de Toolbox met materialen om te kunnen toetsen. 
Kwaliteitsverpleegkundigen en opgeleide beoordelaars hebben dit samen met de opleidingscoaches 
ingericht en uitgevoerd. Deze werkwijze is nu versneld ingevoerd en bevalt heel goed, medewerkers 
hebben de keuze: toetsen in het Praktijklokaal, met het team, in de locatie en natuurlijk ook in de 
dagelijkse werkpraktijk. 
 
▪ 24 verzorgenden-IG volgden de opleiding tot Eerst Verantwoordelijke Verzorgende 
▪ Er is een programma:  “ADL voor Huiskamermedewerker/Woonzorgmedewerker-inzet in 

crisisperiode” ontwikkeld.  

▪ De Leergangen Omgaan met probleemgedrag in de thuiszorg en Ouderenpsychiatrie Intramuraal 
werden deels online uitgevoerd en kregen een langere doorlooptijd. 
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▪ In de thuiszorg is gestart met de opleiding Verpleegkundig Specialist (Master Advanced Nursing 
Practice) in samenwerking met het LUMC 

▪ Er zijn interne trainers opgeleid voor de scholing Palliatieve Zorg voor verzorgenden die ontwikkeld 
is in het netwerk (onderwijsknooppunt) van Transmuralis. 

▪ Voor het verder ontwikkelen van persoonsgerichte zorg is een groep medewerkers getraind om de 
Escaperoom te begeleiden, via ervaringsleren leren medewerkers anders te kijken en dit toe te 
passen in hun dagelijkse werk. 

 
➢ Het Marente-leren-platform 

Het MarenteLeren platform biedt een volledig online programma waar alle medewerkers kunnen leren 
waar ze behoefte aan hebben. Vooral in het voorjaar was een stijging zichtbaar in het online leren 
over COVID en over persoonlijke ontwikkeling.  
 

➢ Onderzoek bij Marente   
Marente is sinds 2006 lid van het Universitair Netwerk voor de Care- sector- Zuid Holland (UNC-ZH). 
Marente levert een bijdrage aan wetenschappelijke ontwikkelingen wanneer dit past binnen onze zorg 
en wanneer dit relevant is voor de zorg aan onze cliënten. Onderzoeks-aanvragen worden altijd door 
de eigen Wetenschappelijke Onderzoekscommissie (WOC) aan deze criteria getoetst. De WOC 
ondersteunt het uitvoeren van het wetenschappelijke onderzoek binnen Marente. In de 
perioderapportages wordt door de WOC gerapporteerd over de onderzoeks-aanvragen, het lopende 
onderzoek en de resultaten van afgerond onderzoek. 
 

 

Hogescholen 
Afgerond praktijkgericht onderzoek 2019 - 2020 

Studierichting Onderwerp onderzoek Uitvoering bij Marente Status onderzoek en 
uitkomsten 

Hogeschool Leiden  
Afstudeeropdracht 
Communicatie 
 
Marrit Overbeek 
 
 
 

‘Alleen is maar alleen: Jongeren 
en ouderen 
samenbrengen met 
vrijwilligerswerk’ 

Afdeling Communicatie 
van Marente 

Uitkomsten zijn gedeeld 
met de teamleiders 
Welzijn.  
Het onderzoek is in de 
map ‘Onderzoek in 
Marente’ geplaatst. 

HBO-V verkort LUMC 
 
Coby Tijssen-Wendte 
Kwaliteitsverpleegkundige 
bij Marente 

Afasievriendelijke 
meetinstrumenten. 
Een onderzoek naar de 
effectiviteit van de CQ-index voor 
afasiepatiënten. 
 
De Geriatrische Revalidatie Zorg 
van Marente beschikte niet over 
een geschikt meetinstrument om 
cliëntervaringen te meten. 
Inmiddels beschikt de GRZ van 
Marente over een meet-
instrument voor het meten van 
cliëntenervaringen en wordt dit 
instrument ingezet en gebruikt 
door de medewerkers.  

GRZ Literatuur studie is 
afgerond.  
 
 
 
Als vervolg is een 
methode ontwikkeld om 
cliëntervaringen te 
meten binnen de GRZ 
van Marente. 
De GRZ van Marente 
gaat de methode in 2021 
gebruiken.  
De afstudeerscriptie is in 
de groep ‘Onderzoek in 
Marente ‘geplaatst.  

Hogeschool Leiden 
Verpleegkunde scriptie 
VBS-14 
 
Esmée Wendel 
 
 

Signaleringsplannen in de zorg 
voor mensen met dementie 

Afdelingen Teylingen 
op locatie Bernardus 

De student heeft de 
scriptie gepresenteerd 
voor zorgmedewerkers.  
De scriptie is in de map 
‘Onderzoek in Marente’ 
geplaatst. 
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Hogescholen 
Afgerond praktijkgericht onderzoek 2019 - 2020 

Hogeschool Leiden  
Verpleegkunde 
afstudeeropdracht  
 
Daniella Dilrosun 
  

Wondzorgrapportages in het 
verpleeghuis 

Locatie Bernardus 
Afdeling Sassigt 

De afstudeerscriptie is 
gedeeld met afdeling 
Sassigt en met de 
commissie Wondzorg. 
De scriptie is in de map 
‘Onderzoek in Marente’ 
geplaatst. 

Hogeschool Leiden 
Verpleegkunde scriptie 
 
Pim van Wal 
 

Wat kan de thuiszorg doen om 
de zelfredzaamheid bij de cliënt 
thuis te bevorderen? 

Learning community 
Bernardus 
 

Looptijd: januari – juli 
2020 
 
Scriptie is opgevraagd. 

 
 

Afgerond wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek in 2019 en 2020 
 

 Onderzoek Onderwerp onderzoek Uitvoering bij 
Marente 

Uitkomsten: delen en 
gebruiken 

SigMa 
LUMC/VU 
Mc/UNC-ZH 
 
Lotje Bagchus 
 
 

In  de studie is onderzocht welke 
instrumenten voor het signaleren en 
markeren van de palliatieve fase in 
de praktijk bruikbaar zijn volgens de 
zorgmedewerkers en betrokkenen 
(behandelaars, vrijwilligers, bewoner 
en familie) en daarnaast ook effectief 
zijn in te passen in het zorgproces. 
Het onderzoek heeft  de SigMa Set 
opgeleverd. Deze set bevat 
meerdere instrumenten, een 
handreiking/keuzehulp en wat nodig 
is om de instrumenten succesvol te 
implementeren. 

Locatie Wilbert, 
woonafdelingen  
Anjelier en Balsemien 
(PG) 

Start november 2017 en 
afgerond maart 2019 
 
Marente besluit in 2021 of zij 
gebruik gaat maken van de 
SigMa set 

CREATE study 
(Challenging 
RehAbiliTation 
Environment. 
 
Onderzoek 
Uitdagende 
revalidatie 
omgeving GRZ 
PHEG - LUMC 
UNC-ZH en het 
UKON 
 
Lian Tijsen 
Fysiotherapeut 
geriatrie 
 
 

Het doel van het onderzoek was om 
te achterhalen wat de ideeën en 
ervaringen van cliënten en 
mantelzorgers, artsen en 
behandelaren en zorgmedewerkers 
zijn met betrekking tot de manier 
waarop revalidatie binnen een 
geriatrische revalidatieafdeling 
plaatsvindt. De eerste stap in het 
onderzoek was om te komen tot een 
conceptualisering van het begrip 
uitdagende revalidatie omgeving. 

GRZ  afdeling  April 2019 – najaar 2019. 
 
Artikel gepubliceerd 
‘Challenging rehabilitation 
environment for older 
patients’  
 
Doorgestuurd naar GRZ 
afdeling  
 
Nieuwsbrief augustus 2020 
doorgestuurd naar de GRZ 
 
 
https://www.verenso.nl/maga
zine-augustus-2020/no-4-
augustus-
2020/wetenschap/het-
uitdagend-revalidatieklimaat 

DANTON 
LUMC/UNC-ZH 
 
Jonathan 
Bogaerts 
 

De vraagstelling van het onderzoek 
is of het verhogen van de bloeddruk 
door het verminderen van 
bloeddrukverlagende medicijnen bij 
ouderen met dementie leidt tot 
vermindering van o.a. 

Deelname cliënten 
vanuit locatie Hofwijck 
en de Wilbert is 
afgerond.  
 

Inclusieperiode tot eind 2019. 
 
Voorjaar 2020 – analyse 
aanvullende gegevens.  
 
Verwachte afronding 
onderzoek  – 2021- 2022. 
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Afgerond wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek in 2019 en 2020 
 

 Onderzoek Onderwerp onderzoek Uitvoering bij 
Marente 

Uitkomsten: delen en 
gebruiken 

probleemgedrag en betere kwaliteit 
van leven. 

The Professional 
Identity of the 
Quality of Care-
Nurse at Marente 
- Focus on the 
Institutional 
Frame 
 
Eline Braam 
Master Vitality & 
Ageing, 
Universiteit 
Leiden 

The Professional Identity of the 
Quality of Care-Nurse at Marente 

Marente-breed 
 
Begeleiding door lector 
VIO. 

Looptijd april –  najaar 2020 
 
 

Het verbeteren 
van de 
ondersteuning 
van naasten van 
jonge mensen 
met dementie 
Athena 
Onderzoeksinstitu
ut, VU 
Amsterdam 
 
Laura Hazenoot 
 
 

Een exploratief onderzoek naar de 
inzichten en ervaringen van zowel 
naasten als zorgprofessionals. Door 
middel van dit onderzoek wordt er 
meer kennis vergaard  over de 
behoeften van jonge mensen met 
dementie en hun naasten gedurende 
de voorbereiding van de opname, 
waardoor zij in de toekomst mogelijk 
minder stress rondom de opname* 
ervaren en eerder de juiste hulp en 
ondersteuning ontvangen. 
 
*Zowel dagbesteding als 24-uurs 
zorg 

Locatie Bernardus 
Afdeling en 
dagbehandeling Jonge 
mensen met dementie. 
 
Begeleiding door lector 
VIO. 

Looptijd februari tot juli 2020 
Presentatie Laura Hazenoot 
aan medewerkers afdeling 
niet doorgegaan vanwege de 
Corona maatregelen. Volgt 
op een later moment.  
 
Nederlandse vertaling van 
het onderzoek is nog in de 
maak. 
  

Ervaringen met 
zorg in de 
laatste 
levensfase bij 
mensen met 
dementie 
LUMC/UNC-ZH 
 
Maartje Klapwijk 
 

Het doel van het vragenlijst 
onderzoek is om inzicht te krijgen in 
de mate van tevredenheid van 
vertegenwoordigers van bewoners 
met dementie over de laatste fase 
van het leven van hun naaste. De 
uitkomsten worden gebruikt  voor het 
verbeteren van levenseinde-zorg 
voor mensen met dementie in het 
verpleeghuis. 

Locaties: 

• Berkhout 

• Gerto 

• Bolero 

• Jeroen  

• Wilbert 

Maart 2019 – juni  2019 
Analyse Q 4 2019 afgerond. 
Gebruik uitkomsten in 2020 
via de interne werkgroep 
Palliatieve zorg. 
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➢ Lectoraat Verpleegkunde in de intramurale ouderenzorg  
Het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg (VIO) richt zich op de vraag: “hoe kan een 
verpleegkundige de eigen kennis en gedragingen, beter dan tot nu toe, inzetten om persoonsgerichte, 
adequate verpleeghuiszorg te realiseren?” 
Er zijn 4 ontwikkellijnen:  

• Ontwikkelen van de beroepspraktijk in verpleeghuiszorg en beroepskrachten, met name de  
functie van (kwaliteits)verpleegkundigen bij verpleeghuizen van Marente 

• Opleiden van studenten voor en over ouderenzorg/verpleeghuiszorg 

• Bevorderen van (samen)werken en (samen) leren bij Marente en Hogeschool Leiden, en 
tussen Marente en de Hogeschool 

• Onderzoeken van de beroepspraktijk(en) om nieuwe kennis te ontwikkelen en in de 
verpleeghuispraktijk te brengen 

Door nieuwe kennis van buiten naar binnen te halen en door samen te werken met andere 
verpleeghuisteams leren de teams ook van elkaars ervaring en expertise en vormen ze samen een 
‘lerende gemeenschap’. 
 
Vanuit het lectoraat worden intern publicaties verzorgd. Zo worden wetenschappelijke artikelen in 
begrijpelijke taal samengevat en bruikbaar gemaakt voor de praktijk in het verpleeghuis. Verder zijn 
twee berichtenseries in 2020 gestart:  

• de wekelijkse “Mannenmaandagen”, een serie van 20 interviews met Marente-mannen   

• de serie “Lectoraatsmedewerkers stellen zich voor”.  
 
Het lectoraat heeft subsidie ontvangen van ZonMW voor een twee jaar durend onderzoek naar 
dementie bij mensen jonger dan 65 jaar. Het onderzoeksproject “YD-CAN!” betreft een samenwerking 
tussen Hogeschool Leiden en Marente, samen met de Gemeente Teylingen, het Universitair 
Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) van het Radboud-umc, het practoraat Welzijn & Zorg 
(CIV Welzijn & Zorg, mboRijnland), cliënten en naasten. Samen gaan zij door middel van 
praktijkgericht (actie)onderzoek de regie en samenwerking rond de relatie tussen jonge mensen met 
dementie, naasten en zorgverleners bevorderen, met de focus op de periode rond opname in het 
verpleeghuis en daarna.  
 

➢ Visitatie Vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde  
Door Verenso (beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde) is in november 2020 een 
visitatie uitgevoerd bij de Vakgroep specialisten ouderengeneeskunde. Het resultaat daarvan was 
positief.  
 

➢ Vakgroepen Verpleging en Verzorging  
De kwaliteitsverpleegkundigen vormen een vakgroep waarin zij met elkaar het vak ontwikkelen. Er 
zijn inmiddels gemiddeld zo’n 35 kwaliteitsverpleegkundigen werkzaam binnen de locaties van 
Marente. Er zijn helaas ook nog steeds vacatures. In samenwerking met P&O wordt gezocht naar 
oorzaken en naar mogelijkheden om deze duurzaam te vervullen. 
De kwaliteitsverpleegkundigen zijn onderling gestart met een intervisiegroep. In deze groep kunnen 
zij reflecteren op hun rol en delen ze ervaringen met elkaar. Het doel hiervan is dat de 
kwaliteitsverpleegkundigen beter grip krijgen op hun rol en hoe zich deze verhoudt tot de rol van 
teamleden en de teamleider. 
 

Vakgroep Kwaliteitsverpleegkundigen 
 
De Kern van de functie is het zorgverlener zijn. Bij het uitoefenen van de functie staat de vakinhoud 
centraal. Vanuit dit perspectief heeft de kwaliteitsverpleegkundige een voorbeeldrol en beoordeelt de 
kwaliteit van zorg en de ontwikkeling van de teamleden, leerlingen en stagiaires. 
 

 
Ook een vakgroep Verzorgenden werd in 2019 gevormd. Twee verzorgenden doorliepen bij V&VN 
het ‘ambassadeurstraject” en zijn de trekkers van de vakgroep. De vakgroep heeft in 2020 een visie 
en missie geformuleerd, en was voornemens een jaaractiviteitenplan uit te voeren waarin een aantal 
thema’s aan de orde kwamen. Helaas werd dit noodgedwongen door de Coronacrisis grotendeels 
opgeschort.  
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Vakgroep Verzorging 
 
Visie: 
In persoonsgerichte zorg is de verzorgende de partner van de cliënt en zijn naasten, die helpt regie te 
voeren over diens dagelijks leven en welbevinden. 
 
* Verzorgenden zijn goed opgeleide, professionele vakmensen die bevoegd zijn hun rol uit te oefenen 
* Verzorgenden zijn vakmensen die initiatieven nemen, meepraten over -, en invloed uitoefenen op 
beleid dat de beroepsbeoefening raakt 
* Verzorgenden zijn ‘samenwerkers’ die de verbinding maken met alle betrokken disciplines die ten 
behoeve van hun cliënten werkzaam zijn 
 
Missie: 
De vakgroep draagt bij aan de ontwikkeling en professionalisering van beroepsinhoud en 
beroepsuitoefening: 
* De vakgroep neemt initiatieven om innovatie van zorg en werkwijzen te bevorderen 
* De vakgroep bevordert de communicatie tussen verzorgenden in verschillende werkvelden met als  
  doel van elkaar te leren 
* De vakgroep oefent invloed uit op beleid (-voornemens) dat de beroepsbeoefening raakt 

 
Samen krachtig voor ons vak! 

 

 

2.8 Leiderschap, governance en management 
 
Vanaf maart heeft het leiderschap door de Corona-crisis volledig in het teken gestaan van  
crisismanagement. Dit was voor ieder een totaal andere manier van werken, en voor sommigen echt 
wennen. Centraal werden doelen gesteld, en keuzes gemaakt om te temporiseren of uit te stellen wat 
opgeschoven kon worden. Per (getroffen) locatie werd een crisisteam geformeerd, waarbij dagelijks 
de stand van zaken werd gemonitord en beslissingen werden genomen. Dit crisismanagement werd 
in de zomer van 2020 geëvalueerd om er lessen uit te kunnen leren. Deze periode heeft veel impact 
gehad op de teams, en heeft nog tijd en nazorg nodig. 
 
Veel medewerkers hadden gevoelens van onzekerheid en angst. Sommige medewerkers verkeren 
zelf in een kwetsbare gezondheid of hebben gezinsleden waarbij dit speelt. Leidinggevenden hebben 
hier veel aandacht voor. Het levert soms lastige dilemma’s op rondom de inzet van medewerkers in 
de zorg.  
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Aan het begin van de Corona-crisis is de Zorg-voor-de-zorglijn opgericht. Deze lijn werd bemensd 
door psychologen, geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers. Medewerkers vonden hier een 
luisterend oor voor het delen van hun ervaringen, angsten en onzekerheden. 
 
Het overleggen en vergaderen via digitale platforms heeft in 2020 dankzij de Corona-crisis een 
enorme vlucht genomen. Er is veel geleerd waarmee verder gestalte gegeven kan worden aan ‘het 
nieuwe werken’. Er moet hierin een nieuwe balans gevonden worden tussen het ‘digitale 
(thuis)werken’ en de noodzakelijke verbinding met de collega’s en de organisatie.   

• Eigenaarschap op de locaties: 

Om de resultaten van het ontwikkeltraject “Eigenaarschap” van 2019 en 2020 op te halen werd in de 
zomer een interviewronde in duo’s georganiseerd. De opgehaalde  ‘100 verhalen’ worden gebundeld 
in een boekje.  
 
Deze Corona-periode kenmerkt zich ook door veel onderlinge saamhorigheid en een intensieve en 
open samenwerking. Het is zichtbaar dat de interdisciplinaire samenwerking op de locaties zich 
positief ontwikkelt. Het doel: veilige en passende zorg, en dagbesteding voor de bewoners is een 
echte gezamenlijke opgave gebleken. 
 
Op een aantal locaties zijn de teams wat kleiner gemaakt door een hergroepering van bewoners na 
een verbouwing of opknapbeurt van afdelingen. Dit werken in een kleiner team bevordert het 
eigenaarschap en het verantwoordelijkheidsgevoel van teams. De rollen en aandachtsvelden in deze 
teams zijn opnieuw verdeeld. Men spreekt elkaar makkelijker aan op kwaliteiten, en houdt de lijnen 
kort.  
 

2.9 Personeelssamenstelling 
 
Het Zorgkantoor heeft voor Marente een kwaliteitsbudget gereserveerd voor 2020. Op de locaties 
werd hiermee verder gewerkt aan het volledig realiseren van het kwaliteitskader.  
De prioritering voor de inzet van het kwaliteitsbudget 2020 was voor de eerste twee punten gelijk aan 
die van de vorige jaren. De prioriteiten 3 en 4 werden in 2019 toegevoegd en golden ook voor 2020. 
 

1. tijdens dag en avond is permanent een medewerker aanwezig in de huiskamer; 
2. tijdens intensieve zorgmomenten zijn twee zorgverleners beschikbaar voor een groep van 

gemiddeld zo’n 10 cliënten; 
3. verlichten van de werkdruk voor de uitvoerende zorgmedewerkers; 
4. meer aandacht voor zingeving/zinvolle dag-invulling van cliënten. 

In 2020 is het kwaliteitsbudget wederom ingezet hiervoor. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten 
beschreven per locatie. In 2020 is in het bijzonder nog extra aandacht geweest voor het welzijn van 
cliënten, zeker in de Corona-periodes.    

➢ Huiskamermedewerkers 

De huiskamermedewerkers zijn niet meer weg te denken uit de teams door de enorme bijdrage aan 
de sfeer en de rust in de huiskamers die zij hebben gebracht. De functie van huiskamermedewerker 
is in 2019 geëvalueerd, en door de overlap met de functie van woonzorgmedewerker is in 2020 
besloten beide functies samen te voegen tot een functie: de woonbegeleider. 

➢ Psychologen   

Door de psychologen is het aantal uren voor gedragsoverleg / omgangsoverleg uitgebreid om de 
teams te kunnen ondersteunen in het omgaan met complex gedrag.  

➢ Bewegingsagogen, Muziek- en creatieve therapeuten 

De bewegingsagogen hebben hun activiteiten geïntensiveerd en het aantal beweeggroepen op een 
aantal locaties uitgebreid. In de Corona-periodes zijn aan teams instructies en materialen verstrekt 
om in huiskamers beweegactiviteiten te kunnen doen. 
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Muziektherapie is een behandelvorm die binnen Marente wordt ingezet voor bewoners met een 
psychosociale hulpvraag. De muziektherapeut werkt met elementen van muziek om bewoners 
bijvoorbeeld te helpen bij het uiten van emoties, om het zelfvertrouwen te vergroten of om bewoners 
te helpen ontspannen. In 2021 wordt de formatie muziektherapie verder uitgebreid. 
 
Op een aantal locaties zijn creatieve therapeuten werkzaam die schilderclubs en andere individuele 
activiteiten begeleiden. Door Corona-besmettingen konden zij in 2020 minder ingezet worden.  

➢ Inzet ter ondersteuning van zorgmedewerkers 

De schoonmaak-medewerkers van Asito hebben klusjes verricht waardoor zorgmedewerkers meer 
persoonlijke aandacht konden besteden aan hun bewoners. Denk bijv. aan het opdekken van 
bedden, het op orde houden van koelkasten en voorraden, en het onderhouden van rollators en 
rolstoelen. 

➢ Budget  

In de onderstaande tabel is de inzet van het kwaliteitsbudget weergegeven. 
Het model berekent op basis van het aantal extra FTE en de gemiddelde loonkosten per categorie in 
2020 het bedrag aan loonkosten dat ten laste komt van het kwaliteitsbudget 2020 
 
Zorgpersoneel verpleeghuis in 
loondienst 

Realisatie gemiddeld aantal FTE zorgpersoneel mutatie FTE 2020 

Tabel R1/2: Realisatie loondienst 2018 2020   

  (1) (2) (3 = 2-1) 

Niveau 1                                           68 117                                           49 

Niveau 2                                         176 187                                           11 

Niveau 3                                         300 297                                            -3 

Niveau 4                                           35 41                                             5 

Niveau 5                                             -   0                                            -   

Niveau 6                                             -   0                                            -   

Behandelaar                                           56 61                                             5 

Overig zorgpersoneel                                           13 17                                             5 

Leerlingen                                           59 67                                             8 

1.1 Totaal FTE loondienst                                         707                                         786                                           79 
  
Ook in 2020 waren met name de vacatures van Verzorgenden IG en  (Kwaliteits-)Verpleegkundigen 
wat lastig te vervullen. In de Coronaperiode is ook een beroep gedaan op gepensioneerde 
medewerkers die nog bevoegd en bekwaam waren, en op ZZP’ers. Daardoor is een deel van de 
WLZ-gelden besteed aan inhuur van tijdelijke krachten.    
 

Tabel R3: Realisatie inhuur Realisatie gemiddeld aantal FTE (1) 

  2018 2020 
3.1 Totaal inhuur 12,8 31,20 

 
 

2.10 Gebruik hulpbronnen 
Belangrijke ‘hulpbronnen’ bij het realiseren van kwaliteit van zorg binnen Marente zijn vastgoed, ICT, 
facilitaire processen en de administratieve processen. 
 

➢ Duurzaamheid 

In 2020 werd de duurzaamheidsnotitie “Marente op weg naar duurzaamheid 2020 t/m 2023” 
vastgesteld. Duurzaamheid is al langer een onderdeel van de bedrijfsvoering binnen Marente. 
Duurzaamheidsmaatregelen zijn dus niet nieuw voor Marente, maar zijn tot op heden niet in 
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onderlinge samenhang bezien en er is nog geen koers aangebracht. Deze notitie bracht daar 
verandering in. Deze notitie bevat een aantal maatregelen die in 2021 verder worden uitgevoerd.   

• In het Strategisch huisvestingsplan zijn de uitgangspunten vastgelegd. Per locatie is of wordt 
er een afgewogen plan voor ‘energie-efficiency’ gemaakt. Deze plannen worden de komende 
jaren gerealiseerd.  

• Hulpmiddelen die worden ingezet bij het primaire proces (bijvoorbeeld tilliften) worden 
structureel gecontroleerd. Ook komt er bij inkoop van nieuwe middelen meer focus op 
duurzaam gebruik, en eventueel hergebruik. 

• Het optimaliseren van de facilitaire en logistieke processen heeft de aandacht. Zeker nu de 
Coronacrisis ons een aantal zaken heeft geleerd op het gebied van hygiëne en schoonmaak, 
en de logistiek daarvan.  

 
➢ Opknapbeurt de Wilbert 

3 afdelingen van de Wilbert kregen in 2020 een grondige opknapbeurt. Om de overlast te beperken 
werden de cliënten van deze afdelingen in januari 2020, na overleg met de cliëntenraad en familie 
tijdelijk verhuisd naar Mariënhaven op de plek waar de GRZ gehuisvest was.  
De bewoners zijn in de zomer terugverhuisd naar hun gemoderniseerde woonunit. Voor alle 
bewoners is de verhuizing goed verlopen. Op de vernieuwde afdeling staan nu de deuren open en 
kunnen bewoners over de hele woonunit “rondscharrelen” op het Plein. Op het Plein is van alles te 
beleven in de beleefhoekjes. In de vernieuwde keukentjes is nu de mogelijkheid om pannenkoeken of 
eieren te bakken of soep te maken. 
 

➢ ICT 
Binnen Marente is het gehele ICT-domein geanalyseerd en is er een visie op ICT. In 2020 werd de 
overgang naar ‘the cloud’ en office 365 verder stapsgewijs uitgevoerd. In 2020 is veel tijd en aandacht 
gestoken in de overgang naar een nieuw ECD voor de thuiszorg, de dagbesteding en de hospices.  
 

➢ Facilitair 
Het optimaliseren van de facilitaire processen heeft doorlopend aandacht. Om de zorgmedewerkers 
te ontlasten van facilitaire taken en hiermee meer tijd en aandacht voor de cliënten te hebben, zijn 
taken op het gebied van schoonmaak en linnenverzorging door medewerkers van het 
schoonmaakbedrijf en de wasserij overgenomen.  
Bij Corona-uitbraken op de locaties bleek weer hoe belangrijk een nauwe samenwerking met de 
zorgmedewerkers was. De hygiënemaatregelen vroegen om nieuwe afstemming van logistieke – en 
beveiligingsprocessen en ook de voedselvoorziening werd tijdens de lockdown een bijzondere 
opgave. Zowel op organisatie- als op locatieniveau werd door facilitaire managers en teamleiders 
deelgenomen aan crisisoverleg om gezamenlijk de situatie het hoofd te kunnen bieden.  
 
 

2.11 Gebruik van informatie 
 

➢ Perioderapportage 

De al eerder genoemde perioderapportage Kwaliteit is een breed gedeeld instrument dat bijdraagt 

aan het samen verbeteren en leren. De teamleiders van de locaties reageren op de uitkomsten van 

vaste kwaliteitsindicatoren en geven aan of ingezette verbeteracties tot het gewenste resultaat 

hebben geleid  en welke nieuwe verbeteracties worden ingezet. De teamleiders halen een deel van 

die informatie op bij de zorgmedewerkers en bespreken uitkomsten met hen; zo wordt er samen 

geleerd en verbeterd.  

 

➢ Handboek  
In het digitale handboek van Marente staat informatie die ondersteunend is aan het primaire proces. 
Het handboek is toegankelijk voor alle medewerkers van Marente. Het beheer is belegd bij de 
afdeling Kwaliteit en Opleiden.  
 

• Corona-nieuwsbrieven  

Vanuit het Corona-crisisteam werd bij alle nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het gebruik van 

persoonlijke beschermingsmiddelen en bezoektijden een nieuwsbrief voorbereid die door  de locatie-
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crisisteams verder werden aangevuld met de eigen berichten. Deze nieuwsbrieven werden met 

regelmaat naar alle cliënten en vertegenwoordigers verstuurd. Ook medewerkers werden voortdurend 

op de hoogte gehouden via nieuwsberichten op de speciale Corona-tegel op het intranet. Ter 

ondersteuning van het werken met de laatste protocollen en voorschriften werden op Marentenet ook 

twee zorgpaden geplaatst en actueel gehouden. Ook op de website van Marente was actuele 

informatie over de Corona-maatregelen makkelijk te vinden. 

Uit reacties van zowel familie als van medewerkers blijkt dat deze nieuwsvoorziening zeer werd 

gewaardeerd.  

 

 

Hoofdstuk 3   Resultaten van verbeterplannen per locatie 
 

In het verbeterplan per locatie werd uitgewerkt welke verbeteringen werden gerealiseerd met de inzet 

van het kwaliteitsbudget. De plannen die per locatie zijn uitgewerkt vallen allemaal onder 85% van het 

kwaliteitsbudget dat ingezet moet worden voor  extra zorgpersoneel. In paragraaf 2.8 

“Personeelssamenstelling” is verantwoord hoe dit is ingezet.  

Om de resultaten te evalueren werd gebruik gemaakt van de “spiegeltest” die voor “Waardigheid en 

trots” werd ontwikkeld door Vilans. (zie Bijlage 2) De normen personeelssamenstelling van het 

kwaliteitskader in deze ‘test’ werden op iedere locatie met belanghebbenden besproken. De normen 

zijn als volgt gegroepeerd:  

• “aandacht, aanwezigheid en toezicht” = tijdens dag en avond is permanent een medewerker 

aanwezig in de huiskamer; en tijdens intensieve zorgmomenten zijn twee zorgverleners 

beschikbaar voor een groep van gemiddeld zo’n 10 cliënten 

• “specifieke kennis en vaardigheden”: = o.a. meer aandacht voor zingeving/zinvolle dag-

invulling van cliënten; omgaan met onbegrepen gedrag; aandacht voor bewegen.  

• “reflectie, leren en ontwikkelen” = structurele faciliteiten voor reflectie op eigen handelen, 

deskundigheidsbevordering en continu verbeteren. 

In verband met de Corona-periode is binnen Marente het onderdeel  “bij elkaar / andere locatie / 

andere organisatie in de keuken kijken” in 2020 niet gerealiseerd volgens de planning. 

In de volgende tabel noemen we de resultaten van de evaluatie per locatie:  
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 Aandacht, aanwezigheid 
en toezicht  

Specifieke kennis en 
vaardigheden 

Reflectie, leren en 
ontwikkelen 

Berkhout Gerealiseerd  Gerealiseerd.  
Aandacht nodig voor 
gedragsdeskundigheid bij 
ongeplande complexe zorg  

Facilitering is geregeld 

Bernardus Gerealiseerd  Grotendeels gerealiseerd. 
Door de toenemende 
gerontopsychiatrische 
problematiek is extra 
aandacht nodig voor de 
beschikbaarheid van kennis 

Facilitering is geregeld  

Bolero Gerealiseerd  Gerealiseerd  Gerealiseerd. Het team 
is een ‘lerend team’ wat 
open staat voor nieuwe 
inzichten. 

De Wilbert Gerealiseerd. Ook door 
inzet van ondersteuning 
bij facilitaire taken hebben 
medewerkers meer tijd 
voor de clienten. 

Gerealiseerd. De 
huiskamermedewerkers op 
de somatische afdelingen zijn 
allen geschoold tot 
woonzorgmedewerkers. De 
onderlinge samenwerking in 
de teams is verder 
geïntensiveerd zodat een 
passende dagbesteding voor 
cliënten, zowel individueel als 
in de groep, mogelijk wordt 
gemaakt. Op alle onderdelen 
van specifieke kennis en 
vaardigheden wordt voldaan, 
wel vraagt het voortdurend 
aandacht en bijsturing. 

 

Gerealiseerd. Voor de 
doelgroepen van de 
Wilbert is een leerlijn 
persoonsgerichte zorg 
ingezet. 

Gerto Gerealiseerd Gerealiseerd. Het team van 
medewerkers is goed 
toegerust op de problematiek 
van de cliënten. Zij werken 
persoonsgericht en houden 
rekening met de verlangens 
van cliënten. 

 
 
 
 
 

Facilitering is geregeld  

Hofwijck Gerealiseerd. Er is nog 
wel aandacht nodig om 
ook in het weekend in de 
dagdienst een 
medewerker te hebben 
die de juiste competenties 
heeft om zorg te dragen 
voor een zinvolle 
dagbesteding. 

 
 
 

Het team van Hofwijck is 
deskundig en competent 
doordat de kennis vanuit de 
opgeleide gespecialiseerd 
verzorgenden psycho-
geriatrie (GVP) gedeeld en 
op peil gehouden wordt.  

 

De facilitering voor 
leren en ontwikkelen is 
op orde, er is wat meer 
aandacht en tijd nodig 
voor het gezamenlijk 
(multi-disciplinair) 
teamleren. 
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 Aandacht, aanwezigheid 
en toezicht  

Specifieke kennis en 
vaardigheden 

Reflectie, leren en 
ontwikkelen 

Huis op de Waard Dit is voor de psycho-
geriatrische afdelingen 
volledig gerealiseerd. 
Voor de somatische 
afdelingen nog niet. 

Er zijn meer medewerkers 
met het aandachtsgebied 
Welzijn geschoold en zij 
adviseren en coachen hun 
collega’s zoveel mogelijk. 

Facilitering is 
gerealiseerd. Er is veel 
aandacht besteed aan 
het ‘bevoegd en 
bekwaam’- krijgen en 
houden van 
medewerkers. 

Jeroen Gerealiseerd. De 
medewerkers kennen de 
bewoners en werken zeer 
persoonsgericht.   

 

Medewerkers zijn goed 
toegerust op de specifieke 
doelgroepen. Er wordt 
samengewerkt met interne 
en externe deskundigen. 

Facilitering is op orde, 
medewerkers kunnen 
gebruik maken van 
faciliteiten om 
(aantoonbaar) bevoegd 
en bekwaam te blijven. 
Er is wat extra 
aandacht nodig voor 
reflectie; het 
scholingsbeleid richt 
zich op het 
samenwerken en 
reflecteren in de teams. 
Er is voorzien in extra 
coaching van de teams.  

Oud Bijdorp Gerealiseerd. Er is nog 
wel aandacht nodig om 
ook in het weekend in de 
dagdienst een 
medewerker te hebben 
die de juiste competenties 
heeft om zorg te dragen 
voor een zinvolle 
dagbesteding. 

Grotendeels op orde. De 
probleemherkenning en 
signalering bij  complexiteit is 
nog minder sterk ontwikkeld. 

Door wisselingen in het 
management en door 
de Corona-periode is er 
te weinig continuïteit en 
rust geweest om leren 
en reflecteren goed te 
ondersteunen. Dit wordt 
in 2021 planmatig 
opgepakt. 

Van Wijckerslooth Gerealiseerd. Soms 
vraagt het nog wat 
inventiviteit om de 
roosters rond te krijgen.  

Medewerkers zijn toegerust 
voor de doelgroepen van de 
locatie, en worden 
ondersteund bij complexiteit 
door de gedragsvisites die de 
psycholoog organiseert. De 
scholing van de 
woonzorgmedewerkers en de 
ondersteuning vanuit de 
afdeling Welzijn draagt bij tot 
het passend zorg dragen 
voor sfeer en rust in de 
huiskamers.  

De facilitering van het 
leren en ontwikkelen is 
in een jaarplanning 
geregeld, maar de 
uitvoering heeft erg te 
lijden gehad  onder de 
Corona-periode. Er 
wordt opnieuw een 
prioritering gemaakt 
voor 2021.  
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BIJLAGE 1: Overzicht van de locaties  
 

Marente heeft 10 Wlz-locaties:  

 

Berkhout  in Lisse 

• 49 plaatsen voor cliënten met een somatische zorgvraag  

• 37 plaatsen voor psychogeriatrische cliënten  

• WMO-dagbesteding 

 

Berkhout heeft een gouden PREZO-keurmerk VV&T 2017. 

 

 

 

 

Bernardus  in Sassenheim  

• 97 plaatsen voor psycchogeriatrische cliënten   

• 57 plaatsen voor cliënten met een somatische zorgvraag 

• WMO-dagbesteding  

 

Gespecialiseerde afdeling voor jonge mensen met dementie, sinds 

2020 met het specifieke PREZO-keurmerk ‘Dementie op jonge 

leeftijd’. 

 

 Bernardus heeft een gouden PREZO-keurmerk VV&T 2017.  

 

 

 

 

Bolero  in Voorhout  

• 32 plaatsen voor psychogeriatrische cliënten  

 

Bolero heeft een gouden PREZO-keurmerk VV&T 2017. 

 

 

 

De Wilbert  in Katwijk aan den Rijn  

• 80 plaatsen voor cliënten met een somatische zorgvraag  

• 80 plaatsen voor psychogeriatrische cliënten  

• WMO-Dagbesteding 

 

De Wilbert heeft een ‘expertisecentrum Katwijkse Ziekte’ en 

behandelt en ondersteunt patiënten en gendragers. Ruim 25 

professionals die in een multidisciplinair team samenwerken, 

doen er alles aan om patiënten een zo optimaal mogelijke 

behandeling te bieden.   

De Wilbert heeft een gouden PREZO-keurmerk VV&T 2017. 
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Gerto  in Voorhout  

• 27 appartementen voor cliënten met een somatische 

zorgvraag  

• 18 plaatsen voor psychogeriatrische cliënten in 3 

woongroepen 

 

Gerto heeft een gouden PREZO-keurmerk VV&T 2017. 

 

 

 

 

Hofwijck  in Oegstgeest  

• 60 psychogeriatrische cliënten in zes kleinschalige 

woongroepen 

• 8 huurappartementen voor senioren die zelfstandig  wonen  

       met zorg dichtbij  

• Hospice De Mare is ook in Hofwijck gevestigd. 

• WMO-dagbesteding 

 

Hofwijck heeft een gouden PREZO-keurmerk VV&T 2017. 

 

 

 

 

Huis op de Waard in Leiden  

• 50 plaatsen voor cliënten met een somatische zorgvraag 

• 44 plaatsen voor psychogeriatrische cliënten in 

woongroepen 

 

Huis op de Waard heeft een gouden PREZO-keurmerk VV&T 2017. 

 

 

 

 

Jeroen in Noordwijk-Binnen  

• 76 plaatsen voor cliënten met een somatische zorgvraag  

• 53 plaatsen voor psychogeriatrische cliënten  

• WMO-dagbesteding 

 

Jeroen heeft een gouden PREZO-keurmerk VV&T 2017. 
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Oud Bijdorp in Voorschoten  

Oud Bijdorp is een klooster. In het klooster wonen 70 mensen met 

zorg. Daarvan zijn ongeveer 40 zusters die zorg vanuit de WLZ 

ontvangen. Daarnaast wonen in huize Bijdorp ook ‘niet-relgieuzen’ 

met een WLZ-indicatie. Marente levert de zorg voor alle cliënten 

met een WLZ-indicatie. 

• 37 plaatsen voor cliënten met een somatische zorgvraag 

• 20 plaatsen voor psychogeriatrische cliënten 

 

Oud Bijdorp heeft een gouden PREZO-keurmerk VV&T 2017. 

 

 

 

Van Wijckerslooth in Oegstgeest  

• 100 plaatsen voor cliënten met een somatische aandoening.  

• 56 plaatsen voor psychogeriatrische cliënten.  

• WMO-dagbesteding  

 

Vanaf november 2019 is ook de Geriatrische revalidatie van 

Marente 

gehuisvest in Van Wijckerslooth. 

 

Van Wijckerslooth heeft een gouden PREZO-keurmerk VV&T 2017. 
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BIJLAGE 2: Spiegeltest personeelsnormen kwaliteitskader 

 
Aandacht, aanwezigheid en toezicht 
1. Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten  
(zoals opstaan, naar bed gaan, intake en rond het sterven) zijn er 
minimaal twee zorgverleners beschikbaar om deze taken te 
verrichten. 
 
2. Tijdens de dag en avond is er permanent iemand in de 
huiskamer of gemeenschappelijke ruimte om de aanwezige 
bewoners de benodigde aandacht en nabijheid te bieden en 
toezicht te houden. 
 
3. Wanneer een bewoner de ruimte moet verlaten is er iemand 
aanwezig om dit op te vangen. Dit kwaliteitskader vraagt wel 
nadrukkelijke aandacht voor de afbakening tussen professionele 
verantwoordelijkheid en de inzet van familie en vrijwilligers. 
 
4. In iedere dagdienst (ook in het weekend) is er per groep iemand 
aanwezig die de juiste kennis en competenties heeft om separaat 
van de zorgtaken aandacht te besteden aan zingeving/zinvolle 
dag-invulling van cliënten. 
 
5. De zorgverleners die in direct contact zijn met de cliënten, 
kennen hun naam, zijn op de hoogte van hun achtergrond en 
persoonlijke wensen. 
 

Specifieke kennis, vaardigheden 
6. Er is altijd iemand aanwezig die met zijn of haar kennis en 
vaardigheden aansluit bij de (zorg)vragen en (zorg)behoeften van 
de cliënten en bevoegd en bekwaam is voor de vereiste zorgtaken. 
Denk daarbij aan kennis over de omgang met specifieke 
doelgroepen die in het verpleeghuis verblijven zoals mensen met 
psychogeriatrische problematiek, specifieke (somatische) 
aandoeningen en zintuiglijke problematiek. 
 
7. Probleemherkenning is altijd geborgd. Er zijn afspraken 
vastgelegd over triage en deze afspraken worden regelmatig 
geëvalueerd met de betrokken medewerkers. De inzet van de 
verpleegkundige gaat niet alleen over acute situaties. Ook het 
oplossingsgericht meedenken in de dialoog met en betrokkenheid 
van familie. 
 
8. Er is in iedere locatie (volgens KvK registratie) voor cliënten met 
een indicatie verblijf met verpleging of behandeling, 24/7 een 
verpleegkundige beschikbaar; deze verpleegkundige reageert 
direct (kan telefonisch/via beeldbellen) en is zo nodig binnen 30 
minuten ter plaatse 
 
9. Er is in iedere locatie (volgens KvK registratie) voor cliënten met 
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een indicatie verblijf met verpleging of behandeling 24/7 een arts 
bereikbaar en oproepbaar. Deze arts reageert direct en is uiterlijk 
binnen 30 minuten ter plaatse. 
 
10. Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor 
(on)geplande zorg, vragen of toenemende complexiteit zoals: 
opschalen van personeel (inzetten mobiel team), inroepen 
specialist ouderengeneeskunde en overleg gedragsdeskundige. 
 
11. Er zijn aanvullende voorzieningen beschikbaar voor 
(on)geplande zorg, vragen of toenemende complexiteit zoals: 
tijdelijke overplaatsing cliënt naar andere afdeling in dezelfde 
zorgorganisatie, inschakelen Centrum voor Consultatie en 
Expertise (CCE) en ingang zetten ‘meer-zorg’. 
 

Reflectie, leren en ontwikkelen 
12. Er zijn afspraken vastgelegd over multidisciplinair teamoverleg 
en teamleren. Deze afspraken worden regelmatig geëvalueerd 
met de betrokken medewerkers en waar nodig aangepast. 
 
13. Er is voor iedere zorgverlener voldoende tijd en ruimte om te 
leren en te ontwikkelen via feedback, intervisie, reflectie en 
scholing. De omvang en aard hiervan is vastgelegd in het 
kwaliteitsplan. CAO afspraken en eisen van de beroepsvereniging 
hierover worden nageleefd en de beoogde CAO gelden worden 
hiervoor ingezet. 
 
14. Er is voor iedere zorgverlener tijd en ruimte om op gezette 
tijden mee te lopen bij een collega organisatie uit het lerend 
netwerk. De wijze hoe dit wordt georganiseerd wordt vastgelegd 
in het kwaliteitsplan 
 
15. Er is voldoende tijd beschikbaar om als EVV-er deel te nemen 
aan multidisciplinair overleg. 
 
16. Methodisch werken en multidisciplinair werken vormen de 
basis van verpleeghuiszorg. Een deel van de 
deskundigheidsbevordering besteedt aan deze aspecten 
(multidisciplinaire) aandacht. 
 
17. Er is een scholingsbeleid van zittende en aankomende 
zorgverleners dat hun vakbekwaamheid aantoonbaar versterkt 
(op basis van de diverse onderdelen van dit kwaliteitskader en 
nadrukkelijke aandacht voor omgaan met zorgdilemma’s en 
adequate zorg bij het levenseinde). 
 
18. Er zijn periodieke gesprekken waarin competentie- en 
loopbaanontwikkeling aan de orde komen. 


