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2 Kwaliteitsverslag 

 

2.1 Inleiding 

In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg verschenen. Binnen 

Marente zijn we direct gestart met het analyseren van het Kwaliteitskader. Het 

Kwaliteitskader en de analyse zijn in het eerste kwartaal van 2017 in alle gremia 

besproken. De analyse geeft weer in hoeverre Marente voldoet aan het 

kwaliteitskader en welke acties nog nodig zijn. Deze acties zijn verwerkt in het 

kwaliteitsplan en in gang gezet. 

 

Na de zomer is gestart met het schrijven van het kwaliteitsplan 2018. Het maken 

en regelmatig evalueren van het kwaliteitsplan zien we vooral als een van de 

middelen om met het kwaliteitskader aan de slag te gaan. Hiermee is het 

kwaliteitsplan aanvullend op het kwaliteitsbeleid, het kwaliteitssysteem PREZO en 

de gedegen planning- en controlcyclus op het gebied van kwaliteit binnen Marente. 

Deze documenten en de bijbehorende processen zijn bedoeld om te ondersteunen 

bij het realiseren van goede persoonsgerichte zorg voor alle individuele cliënten.  

 

Intern is het kwaliteitsplan meerdere keren besproken met de Centrale 

Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de commissie kwaliteit van de Raad van 

Toezicht en met de locatiemanagers en de eerste geneeskundige. 

 

Begin 2018 is met de Centrale Cliëntenraad teruggeblikt op de wijze waarop in 

2017 is gewerkt met het kwaliteitskader en dan met name gericht op 

persoonsgerichte zorg. Deze reflecties zijn verwerkt in dit kwaliteitsverslag. 

De kern van het kwaliteitsplan van Marente is verbeteren door van elkaar te leren. 

Met het maken en bespreken van dit kwaliteitsverslag wordt hier weer een bijdrage 

aan geleverd. 

 

In 2017 heeft de functie van kwaliteitsverpleegkundige vorm gekregen binnen 

Marente. De pilot die in november 2016 was gestart, is afgerond. De conclusie van 

de pilot is dat het invoeren van de functie van kwaliteitsverpleegkundige bijdraagt 

aan het verhogen van het opleidings- en deskundigheidsniveau binnen de 

intramurale zorg van Marente. Met de inzet van meer verpleegkundigen in de 

uitvoeringspraktijk zijn we beter toegerust voor de complexe en gedifferentieerde 
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zorg van morgen. Ook levert de kwaliteitsverpleegkundige een bijdrage aan het 

verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg en de ontwikkeling van het team. 

Om alle intramurale teams en de GRZ te voorzien van een 

kwaliteitsverpleegkundige zijn er in totaal 43 nodig. Na het interne wervings- en 

selectietraject is ruim de helft van de beschikbare plekken ingevuld met 

verpleegkundigen die al werkzaam waren bij Marente. Voor de andere helft is 

externe werving in gang gezet.  

 

2.2 Resultaten op het gebied van persoonsgerichte 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 en ondersteuning wordt 

gevraagd. De professionele zorg bij Marente is persoonsgericht en voldoet aan de 

professionele standaarden. De persoonsgerichte zorg en ondersteuning vindt 

plaats binnen de relatie tussen de cliënt en zijn naasten, de zorgverlener en de 

zorgorganisatie. Persoonsgerichte zorg als uitgangspunt is vastgelegd in de Visie 

op Goede Zorg, het strategisch beleid en het kwaliteitsbeleid van Marente. 

 

Een belangrijke hulpmiddel bij het vormgeven van persoonsgerichte zorg is het 

Elektronisch Cliëntdossier (ECD). Iedere nieuwe cliënt bij Marente beschikt binnen 

24 uur over een voorlopig zorgleefplan en binnen 6 weken over een definitief 

zorgleefplan. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een zorgleefplan is 

belegd bij de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende/verpleegkundige (EVV-er).  

Een belangrijk onderdeel van het ECD is het persoonsbeeld ‘U bent uniek’. Het 

persoonsbeeld geeft een beschrijving van de levensgeschiedenis en de wensen 

van de cliënt. Zorgbemiddeling en de EVV-er gaan in gesprek met de 

cliënt/vertegenwoordiger om invulling te geven aan het persoonsbeeld. 

 

De cliënten en vertegenwoordigers/contactpersonen kunnen via het cliëntportaal 

het ECD inzien. Halverwege 2017 maakte 44% van de cliënten/ 

vertegenwoordigers gebruik van het cliëntportaal. 

 

In 2016 is breed nagedacht over een nieuwe werkwijze voor de 

zorgleefplanbespreking (ZLP) en het multidisciplinaire overleg (MDO). Na een pilot 

is besloten om de nieuwe werkwijze in 2017 op alle locaties van Marente te 

implementeren. 

De nieuwe werkwijze is gebaseerd op de visie dat het multidisciplinaire overleg het 

ijkpunt is in de afstemming van de zorg rondom de cliënt en hiermee een 
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belangrijke bijdrage levert aan persoonsgerichte zorg. Het overleg heeft een vaste 

agenda: 

 Interdisciplinaire voorbereiding van de zorgleefplanbesprekingen. 

 In samenhang evalueren en zo nodig bijstellen van de inzet van 

vrijheidsbeperkende maatregelen, gebruik psychofarmaca en beweeg- en 

gedragsinterventies. 

 Interdisciplinaire afstemming van zorg en behandeling voor cliënten voor 

wie dat op dat moment nodig is. 

Dit overleg wordt IDO (interdisciplinair overleg) genoemd en wordt maandelijks 

gehouden. 

 

Met iedere cliënt/vertegenwoordiger wordt minimaal twee keer per jaar de 

zorgleefplanbepreking gehouden. Tijdens deze bespreking kijken de 

cliënt/vertegenwoordiger en de EVV’er terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 

het komende half jaar. De afspraken die tijdens het IDO zijn gemaakt worden als 

voorstel aan de cliënt/vertegenwoordiger besproken. Als de cliënt/ 

vertegenwoordiger akkoord gaat met de voorgestelde doelen en acties, wordt het 

zorgleefplan ondertekend. Als de situatie daar om vraagt of op verzoek van de 

cliënt/vertegenwoordiger, is de specialist ouderengeneeskunde of een 

behandelaar bij de zorgleefplanbespreking aanwezig.  

 

Gedurende het hele jaar waren op het intranet van Marente (MarenteNet) vele 

voorbeelden van persoonsgerichte zorg te lezen. 

 

2.3 Resultaten op het gebied van wonen en welzijn 

Zingeving, dagbesteding, netwerkparticipatie en wooncomfort zijn onderwerpen die 

ook in 2017 hoog op de agenda hebben gestaan. Resultaten die onder meer 

behaald zijn, zijn: 

 Iedere locatie is op maat aan de slag met het onderwerp zingeving. De 

lokale cliëntenraad en de geestelijk verzorger zijn intensief betrokken bij de 

uitwerking en implementatie.  

 Medewerkers kunnen bij het ondersteunen van de cliënt bij het proces van 

zingeving en het omgaan met levensvragen worstelen met vragen en 

dilemma’s. Deze dilemma’s kunnen (ook) van ethische aard kunnen zijn. 

Om deze ethische reflectie op de werkvloer vorm te geven, is moreel 

beraad ingezet. In juni 2017 heeft de vakgroep Geestelijk Verzorging de 
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activiteit moreel beraad geëvalueerd. De conclusie van de evaluatie is dat 

moreel beraad een bruikbaar middel is om te reflecteren en gevoeliger te 

worden voor morele dilemma’s.  

 Marente heeft sinds april 2016 een ethische commissie. De ethische 

commissie adviseert over ethische vragen met betrekking tot cliëntenzorg 

en organisatiebeleid. In november 2017 heeft de ethische commissie een 

advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur over het optimaliseren van het 

moreel beraad en over de impact van het overlijden van een collega op een 

team. 

 De Waardigheid en Trots-gelden worden binnen Marente volledig besteed 

aan deskundigheidsbevordering en dagbesteding. Iedere locatie krijgt 

jaarlijks een geoormerkt bedrag vanuit de Waardigheid en Trots-gelden. De 

meeste locaties hebben deze gelden gebruikt om middelen aan te schaffen 

die ondersteunen bij een zinvolle dagbesteding, zoals een braintrainer, 

tovertafel, duofiets en beleefTV.  

 Ook in 2017 was de wensboom succesvol. Alle cliënten mogen hun wens 

op een kaartje schrijven. Deze wensen worden op de locatie in een ‘boom’ 

gehangen. Op het intranet van Marente is een digitaal platform ingericht 

waarop alle wensen staan. Medewerkers kunnen de wensen bekijken. Als 

zij een wens zien die zij op vrijwillige basis willen vervullen voor de cliënt, 

melden zij zich hiervoor aan. Ook zijn er vrijwilligers en mantelzorgers die 

wensen in vervulling laten gaan.  

 Marente heeft ook dit jaar geïnvesteerd in huisvesting en meer 

wooncomfort op de intramurale locaties (zie 5.6). 

 

2.4 Resultaten op het gebied van veiligheid 

Een cliënt bij Marente kan rekenen op zorg die inhoudelijk van goede kwaliteit is 

en die veilig is. 

Heel 2017 is er aandacht geweest voor de zorginhoudelijke onderwerpen: 

 Medicatieveiligheid 

 Mondzorg 

 Wondzorg/decubitus 

 Infectiepreventie/hygiëne 

 Leven in vrijheid (Bopz/Wgbo) 

 Palliatieve zorg 

 Huiselijk geweld en ouderenmishandeling. 
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Bij alle zorginhoudelijke onderwerpen is een manager eigenaar van het 

zorginhoudelijke onderwerp. Bij de ontwikkeling en het voorbereiden van de 

implementatie wordt de eigenaar ondersteund door een commissie met 

inhoudsdeskundigen. Bij de implementatie en borging in het team heeft de 

aandachtsvelder een specifieke rol. De aandachtvelder 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 aandachtsgebied 

binnen het team. 

In de kwartaalrapportages kwaliteit is gedurende het jaar gerapporteerd over de 

resultaten op de zorginhoudelijke onderwerpen. Hierna volgt een korte 

samenvatting. 

 

MEDICATIEVEILIGHEID 

De medicatieveiligheid is verbeterd door, in overleg met de arts, zoveel mogelijk te 

werken met drie vaste deelmomenten per dag en het aantal afwijkende 

deelmomenten zoveel mogelijk te beperken. 

 

Zowel voor intramuraal als extramuraal was er veel aandacht voor het proces van 

dubbel paraferen. Er is onderzocht welke geautomatiseerde systemen dit proces 

kunnen faciliteren. In de thuiszorg zal N-care hiervoor ingezet worden en 

intramuraal Medimo. De implementatie is, na pilots, begin 2018 gestart. 

 

MONDZORG 

In het 1e kwartaal is bij alle intramurale cliënten een 0-meting gedaan waarbij 

diverse aspecten op gebied van de mondverzorging zijn gemeten, zoals de 

aanwezigheid van een risicosignalering, mondzorgplan, rapportages van de 

mondhygiëniste en tandarts en de juiste mondzorginstructies op de zorgkaart. Op 

basis van de bevindingen zijn verbeteracties in gang gezet. Uit de meting bleek dat 

bij 4,5% van de cliënten sprake is van mondverzorgingsproblematiek. 95,5% van 

de cliënten heeft geen mondverzorgingsproblematiek. De problematiek wordt in 

ruim de helft van de gevallen veroorzaakt door het weigeren van de mondzorg.  

 

Marente neemt actief deel aan de Alliantie mondzorg.  

De Alliantie heeft met de IGZ afgesproken dat de deelnemende organisaties door 

de IGZ getoetst worden aan de hand van de richtlijn Mondzorg voor 
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zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. Marente is in juli 2017 bezocht door 

de IGZ. De bevindingen van de IGZ waren positief. 

 

WONDZORG/DECUBITUS 

In 2017 is veel aandacht besteed aan wondzorg. 

Op de locatie De Wilbert is een pilot gestart waarbij de wondverpleegkundige van 

de thuiszorg structureel is ingezet. Ook zijn de aandachtsvelders geschoold en 

worden in het MDO concrete afspraken gemaakt over het toepassen van de 

standaarden voor de cliënt met een wond en wordt het huidletselbehandelplan 

ingevuld in het ECD. 

Op de pilotlocatie is de aandacht voor wondzorg sterk toegenomen en is het aantal 

en de omvang van de wonden afgenomen. 

Op basis van deze resultaten is overgegaan tot het meer standaardiseren van de 

wondzorg en is besloten om een aparte wondverpleegkundige te werven voor de 

intramurale locaties. 

 

INFECTIEPREVENTIE/HYGIËNE 

In totaal zijn er 9 hygiëne-audits uitgevoerd op verschillende locaties en in de 

thuiszorg. De audits zijn uitgevoerd door een extern bureau. Naar aanleiding van 

de rapportages zijn verbeterplannen gemaakt. 

 

De aangepaste en vereenvoudigde hygiënecode voor de voedingsverzorging in 

woonvormen is geïmplementeerd. Bewustwording van hygiënisch werken staan 

centraal. Er bestaat geen verplichting om te meten en te registreren (m.u.v. het 

regenereren). 

 

Intramuraal kwamen de aandachtsvelders hygiëne meerdere keren bij elkaar. 

In de thuiszorg zijn teams getraind op gebied van hygiëne. Dit leidde tot 

verbetering van werkprocessen, beter beschikbaarheid van materiaal en 

bewustzijn in handelen. 

 

Aan het begin van het jaar was op drie locaties een uitbraak van Noro. Door het 

correct volgen van het protocol bleef de uitbraak beheersbaar. Het uitbraakteam is  

regelmatig bij elkaar geweest en heeft ondersteuning gekregen van het externe 

bureau. 
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LEVEN IN VRIJHEID 

Gedurende het jaar waren er weinig grote verschuivingen in de hoeveelheid 

ingezette vrijheidsbeperkende maatregelen. Het blijkt dat de zware en lichaams-

gebonden maatregelen nog steeds weinig worden ingezet. Door het gebruik van 

nieuwe technologieën die helpen de vrijheidsbeperking cliëntvriendelijker (meer 

bewegingsvrijheid) en medewerkersvriendelijker (minder onrust, veiliger en 

efficiënter werken) te maken, zien we een toename van de inzet van domotica. 

De inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt per cliënt maandelijks in het 

multidisciplinaire overleg besproken. 

 

De Marente-leidraad inzet vrijheidsbeperkende maatregelen is breed voorgelegd 

aan alle disciplines ter evaluatie. De evaluatie heeft gemaakt dat er een verbeterde 

versie is ontstaan met aanvullingen van alternatieven. Ook is gekozen om te 

starten met het beschrijven van de groene maatregelen om te benadrukken dat dit 

de meest gewenste situatie is. Maatregelen die echt niet meer ingezet worden, zijn 

uit de leidraad verwijderd. 

 

PALLIATIEVE ZORG 

Er is een plan gemaakt om de expertise die intramuraal en extramuraal aanwezig 

is beter met elkaar te verbinden. De kenniskring extramuraal is uitgebreid met een 

deskundige vanuit intramuraal. De verdere implementatie van het Zorgpad 

Stervensfase intramuraal is in gang gezet. 

 

In januari 2018 is de eerste studiemiddag over palliatieve zorg gehouden. Er 

waren meer dan 120 medewerkers aanwezig. In het 4e kwartaal is de 

studiemiddag voorbereid. Ook is er een eerste analyse van het kwaliteitskader 

Palliatieve Zorg gemaakt. 

 

HUISELIJK GEWELD EN OUDERENMISHANDELING 

Gedurende het jaar zijn 20 signalen van mishandeling of ontspoorde zorg door een 

aandachtsvelder in behandeling genomen. De aandachtsvelders kwamen 

regelmatig bij elkaar voor intervisie. 

Bij de thuisbegeleiding moet bij zorgen rond een kind of jongere een melding 

gedaan worden bij Jeugdmatch, zodat alle signalen rond een persoon gebundeld 

worden en aan een coördinerende hulpverlener worden toegewezen. Een 

dergelijke melding werd een aantal keer gedaan. 
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Halverwege het jaar is een studiemiddag georganiseerd voor de aandachtsvelders 

en de managers/teamleiders waarbij uitgebreid is ingegaan op de meldcode. 

 

MIC/MIM-MELDINGEN 

In iedere kwartaalrapportage kwaliteit zijn het aantal meldingen en een analyse 

opgenomen.  

Bij de medicatie-incidenten ging het in de meeste gevallen om het vergeten van 

medicatie. De eerder genoemde reductie van het aantal deelmomenten en de 

invoering van digitaal paraferen zijn de ingezette verbeteracties. 

De toename van het aantal valincidenten kan toegeschreven worden aan de 

hogere zorgzwaarte van de cliënt en het beleid om de vrijheid zo min mogelijk te 

beperken. Het valrisico wordt altijd zorgvuldig afgewogen. 

Gedurende het jaar was een toename van het aantal agressie-incidenten 

zichtbaar. De inzet van de aandachtsvelder, psycholoog en omgangsadviezen van 

de psycholoog zijn de meest ingezette acties. Op de locaties wordt gezocht naar 

een goede balans in de hoeveelheid prikkels voor de cliënt. Ook is gestart met 

casuïstiekbesprekingen met de psycholoog en het team. 

Ook in de thuiszorg neemt het aantal agressie-incidenten toe. In de 

regiobijeenkomsten in 2018 wordt het onderwerp van verbale, fysieke agressie en 

manipulatie door mantelzorgers en cliënten opgenomen als thema om inzicht te 

verkrijgen en weerbaarheid te vergroten.  

 

BHV EN CRISISTEAM 

Op iedere locatie werden minimaal drie oefeningen gehouden. Ook was er 

doorlopend aandacht om de BHV-organisatie op orde te houden. 

In maart heeft het crisisteam Marente een uitgebreide training gevolgd waarbij een 

crisissituatie (brand op het dak van een locatie, vermiste bewoners etc.) is 

nagebootst. Inzet van het crisisteam was in 2017 niet aan de orde. 

 

2.5 Resultaten op het gebied van leren en verbeteren van kwaliteit 

Een belangrijk instrument om te leren en te verbeteren van kwaliteit is de 

kwartaalrapportage kwaliteit. 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 de RvB, het zorgoverleg, de RvT en de CCR. De 
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locatierapportage wordt besproken met de lokale cliëntenraad. In 2017 is over alle 

vier kwartalen een kwaliteitsrapportage gemaakt. 

 

STRATEGISCH OPLEIDINGSPLAN 

Blijven zorgen, vraagt om blijven leren en dat betekent dat we voortdurend en in 

een snel tempo willen aansluiten bij de zwaardere en complexere zorgbehoefte 

van onze bewoners en cliënten.  

 

Het Strategisch Opleidingsplan 2017-2020 Marente richt zich op meer en breed 

opleiden, gevarieerder opleiden, verhoging van kennis van onze doelgroepen en 

op persoonlijke ontwikkeling en interne loopbaan. 

Het Strategisch Opleidingsplan is in september 2017 aangevuld met het onderdeel 

Thuiszorg en Geriatrische Revalidatiezorg. 

 

De instroommogelijkheden voor een opleiding richten zich op de ontwikkelingen in 

de arbeidsmarkt. Er zijn opleidingsmogelijkheden voor (vaak ook oudere) zij-

instromers die van beroep veranderen en er zijn opleidingstrajecten voor 

herintreders. Voor deze vormen van opleiden is goede regionale samenwerking 

met het onderwijs- en zorginstellingen in de regio belangrijk. 

De doorstoom mogelijkheden zijn verruimd en met name het aantal 

opleidingsplaatsen voor verpleegkundigen is verhoogd. 

 

LEERLINGEN 

Gemiddeld waren er in 2017 150 opleidingsplaatsen voor leerlingen die een 

beroepsopleiding via het werken-leren volgden (BBL): 

 12 medewerkers volgden de opleiding tot Woonzorgmedewerker (een 

interne opleiding niveau-1); 

 13 medewerkers volgden, in een intramurale setting,  de vernieuwde en 

versnelde opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau-2. Een deel stroomt 

door vanuit de thuiszorg en een deel is Woonzorgmedewerker die 

doorstroomt; 

 14 Helpenden-plus zijn in de thuiszorg doorgestroomd naar de incompany-

opleiding Verzorgende-C; 

 147 leerlingen volgden de opleiding Verzorgende-IG/MZ;  

 12 verzorgenden-IG hebben de opleiding EVV gevolgd; 

 21 leerlingen volgden de opleiding MBO-Verpleegkundige; 

 8 medewerkers volgen de opleiding voor HBO-Verpleegkundige. 
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STAGIAIRES 

Aan 231 stagiaires van zorg-opleidingen werd een stageplaats van 10 weken of 

langer geboden. Nieuw is dat er 55 eerstejaars stagiaires HBO-V in hun eerste 

stage kennis hebben gemaakt met de Verpleeghuiszorg. Marente heeft voor deze 

groep een stageprogramma ontwikkeld waarin zij de ouderenzorg in de volle 

breedte leren kennen en de rol van de HBO-Verpleegkundige onderzoeken. Dit 

blijkt een succesvolle aanpak om de ouderenzorg onder deze studenten een 

aantrekkelijk werkveld te maken. 

 

Ook boden wij tientallen middelbare scholieren de mogelijkheid voor een 

beroepsoriëntatie.  

40 studenten geneeskunde volgden hun zorgstage bij Marente en ook de 

behandeldiensten bieden doorlopend stageplaatsen. 

 

Gemiddeld biedt Marente aan 7 stagiaires die het Speciaal Onderwijs volgen een 

zogenaamde “Boris” stageplaats. Ook dit jaar heeft dit geleid tot een aantal vaste 

medewerkers. 

 

Marente bood 143 FTE leerlingen en stagiaires een opleidings- of stageplaats 

(langdurig) dat is ruim 30% meer dan het jaar hiervoor. 

 

KWALITEITSVERPLEEGKUNDIGEN 

Omdat de nieuwe functie van kwaliteitsverpleegkundige vraagt om nieuwe 

vaardigheden is een specifiek opleidingsprogramma ontwikkeld van een jaar. 

In dit opleidingsprogramma wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de 

rol in relatie tot de rollen van de Teamleider en EVV. In bijeenkomsten op locatie 

begin 2018 zijn we hierover in gesprek gegaan. De kwaliteitsverpleegkundige 

wordt gecoacht door de teamleider of de locatiemanager. En er is een 

Opleidingsprogramma van GrowWork, waarin de kwaliteitsverpleegkundige kennis 

en vaardigheden leert m.b.t. competentiegebieden van kwaliteitsbevordering en 

deskundigheidsbevordering in het team. 

 

JUNIOR WIJKVERPLEEGKUNDIGEN  

Om nieuwe wijkverpleegkundigen aan te trekken biedt Marente een Traject Junior-

wijkverpleegkundige. In een programma dat ongeveer een jaar duurt, leert een pas 

gediplomeerde HBO-verpleegkundige of een verpleegkundige zonder thuiszorg-
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ervaring, het vak van wijkverpleegkundige in de praktijk. Daarnaast volgt de junior 

de post-HBO opleiding “Indiceren” en “Samenwerken in de wijk”. 

 

HERINTREDERS 

Zowel voor de thuiszorg als voor intramuraal is een Traject herintreders gestart 

voor verpleegkundigen die al enige tijd hun vak niet meer uitoefenen.  

 

GERONTOPSYCHIATRIE EN ONBEGREPEN GEDRAG 

45 medewerkers uit de intramurale teams volgden de Leergang 

Ouderenpsychiatrie. Deze opleiding is door Marente, in samenwerking met 

Rivierduinen, ontwikkeld. Het aantal bewoners met problematiek op psychiatrische 

grondslag neemt toe en dat vraagt kennis en vaardigheden om deze doelgroep de 

juiste zorg te kunnen bieden.   

 

KANTEL JE BLIK, DE PARTICIPATIEKLINIEK 

In juni hebben opnieuw 40 medewerkers de ParticipatieKliniek kunnen bezoeken, 

een initiatief van V&VN dat wordt ondersteund vanuit het programma Waardigheid 

& Trots.  

In september was de ParticipatieKliniek in de binnentuin van De Wilbert met 5 

zogenaamde “ervaringstenten” waarin medewerkers konden ervaren hoe het is om 

lichamelijk beperkt te zijn of de ziekte dementie te hebben. Dit heeft er toe geleid 

dat medewerkers zelf acties bedenken en inzetten waarvan zij ervaren dat de 

bewoner er zich prettig bij voelt of rustiger van wordt. Ook mantelzorgers en 

vrijwilligers hebben deelgenomen. 

 

MARENTELEREN  

Het afgelopen jaar is het pakket Marente-Elearning verder uitgebreid met modules 

die zich richten op ieders persoonlijke ontwikkeling. Samen met het pakket over 

vakinhoud verpleging en verzorging biedt Marente een compleet aanbod aan alle 

medewerkers om te kunnen blijven ontwikkelen in het werk. 

 

LEERLIJNEN 

Betrokken medewerkers bij het Expertise centrum Katwijkse Ziekte volgden een 

leerlijn met als onderdeel de Opleiding Neurorevalidatie. 

Teams in verschillende locatie volgden de Leerlijn Kleinschalig wonen voor 

mensen met Dementie; de Leerlijn Jonge mensen met dementie kreeg een 

vervolg. 
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WETENSCHAPPELIJK 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. Onderzoeksaanvragen worden altijd door de eigen 

Wetenschappelijke Onderzoekscommissie (WOC) aan deze criteria getoetst. De 

WOC ondersteunt het uitvoeren van het wetenschappelijke onderzoek binnen 

Marente. 

Het Universitair Netwerk wordt ook ingezet als lerend netwerk in het kader van het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 

 

Door het vertrek van de voorzitter van de WOC is per 1 januari 2017 een nieuwe 

voorzitter aangesteld. Ook is er een secretaris toegevoegd aan de WOC. In het 

najaar nam een lid afscheid van de WOC omdat zij met pensioen ging. In diezelfde 

periode diende het UNC-ZH bij ZonMw een subsidieaanvraag in voor verdere 

versterking van het netwerk. Dit betreft onder andere een nieuwe structuur en 

werkwijze. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, heeft Marente de huidige 

samenstelling van de WOC onder de loep genomen en op functieniveau 

aangepast aan deze nieuwe aanpak. Van een aantal van de huidige WOC leden is 

in december afscheid genomen. Tegelijkertijd is gestart met het werven van 

nieuwe leden.  

 

In 2017 zijn er in Marente twee onderzoeken afgerond: het Beyond 2 onderzoek 

(Radboud Universiteit Nijmegen) en het FIT-Hip onderzoek (LUMC). 

Het Beyond 2 onderzoek richtte zich op de effectmeting van een multidisciplinaire 

aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag bij jonge mensen met dementie. De 

medewerkers van de betrokken woonafdeling zijn in de aanpak geschoold. De FIT-

Hip studie ging na of een gericht actieprogramma om valangst te verminderen bij 

mensen met een heupfactuur effectief is. Er werd hierbij een vergelijking gemaakt 

met zorg volgens het bestaande zorgpad. De studie werd uitgevoerd op de 

geriatrische afdeling. De dataverzameling is in 2017 afgerond. De eindrapportage 

verschijnt naar verwachting in 2018.  

 

In 2017 is in Marente gestart met twee nieuwe onderzoeken: het SigMa onderzoek 

(LUMC, VUmc, UMCU) dat gaat over het signaleren en markeren van de palliatief-

terminale fase bij verpleeghuisbewoners en de Q-PID studie (Quality of life and 

Paracetamol In advanced Dementia) studie) (LUMC). De hoofdvraagstelling van 
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dit onderzoek betreft het effect van pijnmedicatie (paracetamol) op de kwaliteit van 

leven van mensen met matige tot (zeer) ernstige dementie, wonend in het 

verpleeghuis. 

 

Het jaar 2018 zal in het teken staan van het invoeren van de door het UNC-ZH de 

voorgestelde nieuwe werkwijze, waarbij de verbinding tussen onderzoek en de 

activiteiten van leerlingen (HBO en MBO) verder geïntensiveerd wordt. 

 

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Marente heeft in 2017 meegedaan aan het initiatief van de Patiëntenfederatie 

Nederland om actief waarderingen op te halen voor Zorgkaart Nederland.  

In de thuiszorg zijn cliënten uit negen gemeenten bevraagd. De thuiszorg scoort 

inmiddels een 8,2 op de Zorgkaart, 98% van de cliënten beveelt Marente aan.   

Ook op de intramurale locaties zijn waarderingen opgehaald door het 

interviewteam van de Patiëntenfederatie. De gemiddelde waardering is een 7,4, 

90% van de cliënten/vertegenwoordigers beveelt Marente aan. 

De totale score van Marente komt op een 7,6. 92% van de cliënten zegt Marente 

aan te bevelen bij familie en vrienden. 

Op de locaties Van Wijckerslooth en De Wilbert werd een zorgschouw uitgevoerd. 

Dit is een initiatief van Zorgbelang Zuid-Holland en het zorgkantoor.  

Tijdens een zorgschouw opent een locatie haar deuren voor een gemengd 

gezelschap van bekenden uit de locatie én onbekenden uit de buurt. Samen 

maken zij een rondgang door het huis en bekijken zij hoe met kleine (of soms wat 

grotere) aanpassingen, de leefomgeving meer betekenisvol kan worden ingericht 

voor de bewoners, maar ook voor familieleden en medewerkers. De zorgschouw 

heeft voor de locatie en haar omgeving praktische verbeterpunten en nieuwe  

samenwerkingen opgeleverd.  

 

KLACHTENMANAGEMENT 

Eind 2016 is de interne klachtenregeling aangepast zodat per 1 januari 2017 

voldaan wordt aan de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Marente heeft zich aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie.  

BOPZ-klachten kunnen voorlopig nog ingediend worden bij de regionale 

klachtencommissie AVANT. Reden voor deze voorlopige keuze zijn de 

ontwikkelingen bij ActiZ. Vanuit de wet is het een eis dat een BOPZ-

klachtencommissie minimaal 50 klachten per jaar behandeld. In de praktijk komt 
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dit erop neer dat er waarschijnlijk een landelijke klachtencommissie moet komen. 

Actiz neemt initiatief hierop. 

 

Het uitgangspunt bij de behandeling van klachten is dat de klachten zo veel 

mogelijk in de informele fase worden afgehandeld in goede dialoog tussen cliënt 

en de medewerker of leidinggevende. Voor advies over en bemiddeling bij 

klachten kunnen cliënten en hun naasten terecht bij de klachtenfunctionaris. In 

2017 wendden zich in totaal 66 cliënten/naasten tot de klachtenfunctionaris. 

In een aantal gevallen ging ook de Raad van Bestuur in gesprek met de klager. 

 

MELDINGEN BIJ DE IGJ 

In 2017 deed Marente vier keer een melding van een calamiteit bij de IGJ. Bij drie 

calamiteiten was er sprake van het overlijden van de cliënt. De onderzoeken naar 

deze calamiteiten zijn onder leiding van een externe onderzoeker uitgevoerd. Alle 

calamiteiten waren aanleiding om diepgaand te evalueren, reflecteren en 

verbeteren. Dit is gedaan met de betrokken medewerkers, maar ook in breder 

verband met alle leidinggevenden. 

 

2.6 Resultaten op het gebied van governance, leiderschap en 
management 

Marente hanteert de Governancecode Zorg 2017. Door de RvB is begin 2017 een 

analyse gemaakt van de code, die besproken is met de RvT, CCR, OR en het 

management. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om de reglementen en 

statuten aan te passen op de nieuwe Governancecode. 

De RvB heeft in 2017 het accreditatietraject van de NVZD doorlopen. Beide 

bestuurders hebben begin 2018 het traject succesvol afgesloten. De leden van de 

RvT zijn lid van de NVTZ. Zij volgen actief bijscholing en houden jaarlijks een 

transparant overzicht hiervan bij. 

 

2.7 Resultaten op het gebied van personeelssamenstelling 

In de tweede helft van 2017 werd duidelijk welk bedrag aan extra WLZ-middelen 

Marente in 2018 zou krijgen voor dezelfde productie (hoger tarief). Een mooie, 

doch eerste grote stap. Het is immers het eerste deel van de op landelijk niveau 

beloofde 2 miljard. We kunnen dus nog niet volledig aan de verwachtingen 

voldoen van het kwaliteitskader zoals de wens dat steeds twee medewerkers 

aanwezig zijn bij een groep van tien bewoners.  
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Van de extra middelen 2017/2018 zet Marente 90% in voor de directe 

zorgverlening aan de verpleeghuiscliënten, dus voor ‘de handen aan het bed’. 

 

Na intensief intern overleg zijn de prioriteiten bepaald voor de inzet van deze extra 

middelen:  

1. tijdens dag en avond is permanent een medewerker aanwezig in de 

huiskamer; 

2. voldoende Kwaliteitsverpleegkundigen; 

3. tijdens intensieve zorgmomenten zijn twee zorgverleners beschikbaar voor 

een groep van gemiddeld zo’n 10 bewoners. 

 

Een indirect positief effect is natuurlijk ook dat een lagere werkdruk kan worden 

ervaren, meer tijd voor scholing en/of leerlingenbegeleiding, onderlinge 

afstemming etc. 

 

Vervolgens is het onderstaande traject doorlopen: 

1. Er is op maat per locatie bekeken, hoe het extra personeel wordt ingezet. 

De personeelsmix is per situatie verschillend. Dit betekent ook dat de 

reguliere begrotingsratio's worden toegepast i.p.v. een soort apart budget. 

Hierdoor ontstaat intern geen extra bureaucratie. Elke locatie heeft zijn 

uitbreidingsplan besproken en vastgesteld. 

2. Er is een specifieke dienst/taak binnen het rooster t.b.v. het toezicht en de 

begeleiding van de bewoners op de huiskamers gekomen (zie prioriteit 1). 

3. Er is in totaal ruim 60 fte fulltime extra ingevuld over alle locaties (zie tabel 

1). Op hoofdlijnen is zo'n 80% ingevuld door medewerkers van niveau 2 en 

zo'n 20% door verpleegkundigen niveau 4 voor de functie van 

Kwaliteitsverpleegkundige. Verder is de formatie van de Specialisten 

Ouderengeneeskunde (artsen) met 1 formatieplaats uitgebreid. 

4. Verder is er een nieuwe functie gekomen van medewerker huiskamer voor 

niet-gediplomeerde medewerkers. Indien onvoldoende gediplomeerd 

zorgpersoneel kon worden aangetrokken, is gebruik gemaakt van deze 

nieuwe functie. 
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Tabel 1: geeft de verdeling aan van de ingevulde formatieruimte op grond van de 

extra WLZ-gelden 2017/2018. De extra WLZ-gelden zijn naar rato verdeeld over 

de locaties (toegevoegd aan het locatiebudget). De vacatureruimte is, op basis van 

de prioritering, verdeeld over de 5 functies.   

 

Locatie Kwaliteits-

verpleegkundigen 

Verzorgenden 

IG 

Helpenden Woonzorg-

medewerkers 

Medewerkers 

huiskamer 

Wilbert 3.86 fte 0.58 fte 5.85 fte -- 1,46 fte 

Huis op de 

Waard 

0.89 fte -- 4.58 fte -- -- 

Gerto 1.34 fte -- -- -- -- 

Bolero 0.67 fte -- 0.67 fte -- -- 

Bernardus 3.68 fte -- 3.33 fte -- -- 

Jeroen 2.3 fte 1.7 fte 5.7 fte -- -- 

Berkhout -- 1.7 fte 4.66 fte -- -- 

Van 

Wijckerslooth 

0.78 fte 3.16 fte 6.38 fte -- -- 

Rustenborch 0.78 fte -- 0.4 fte -- -- 

Hofwijck 2.4 fte -- -- -- 4.2 fte 

Oud Bijdorp 0.44 fte (0.78 fte 

nodig) 

0.95 fte 3.1 fte 0.36 fte -- 

Revalidatie* -- -- -- 1.4 fte -- 

Totaal 17.14 fte 8.09 fte 34.67 fte 1.76 fte 5.66 fte 

op de Revalidatie-afdeling zijn ook cliënten opgenomen met een ZZP-indicatie. De 
vacatureruimte is een vertaling van de extra WLZ-gelden voor de revalidatie. 

 

2.8 Resultaten op het gebied van gebruik van hulpbronnen 

Belangrijke ‘hulpbronnen’ bij het realiseren van kwaliteit van zorg binnen Marente 

zijn vastgoed, ICT, facilitaire processen en de administratieve processen. De 

resultaten op deze gebieden zijn beschreven in hoofdstuk 5 van het jaarverslag. 

 

2.9 Resultaten op het gebied van gebruik van informatie 

De informatiebronnen die binnen Marente gebruikt worden om de kwaliteit te 

verbeteren en te leren en te ontwikkelen zijn de eerder genoemde 

kwartaalrapportages kwaliteit, het ECD en de uitkomsten van het 

cliënttevredenheidsonderzoek. In 2017 zijn deze informatiebronnen volop gebruikt 

om te sturen op kwaliteit. Het management en de kwaliteitsverpleegkundigen zijn 

verantwoordelijk voor dit proces. 

 

 


