Kwaliteitsverslag 2021
Wonen en behandeling
Beste relatie,
Jaarlijks maken we als afdeling Wonen & Behandeling van Santé Partners vanuit het
kwaliteitskader verpleeghuiszorg een kwaliteitsplan. Hierin beschrijven we onze
speerpunten voor het komende jaar. Elke woonlocatie heeft daarnaast in aansluiting
op dit kwaliteitsplan een locatieplan waarin de doelen zijn uitgewerkt en aanvullende
locatiegerichte doelen zijn genoemd.
In dit kwaliteitsverslag zetten we vanuit negen thema’s (deze vindt u in de menubalk)
kernachtig uiteen hoe we invulling gaven aan wat wij wilden bereiken in 2021. Daarbij
benoemen we onze activiteiten en geven we voor 2022 onze vervolgstappen.

Cliënttevredenheid boven landelijk gemiddelde
Eind 2021 vond bij Santé Partners een cliënttevredenheidonderzoek
verpleeghuiszorg plaats. De gemiddelde score was een 8.5. We scoren daarmee
hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook de NPS, de mate waarin respondenten
Santé Partners zouden aanbevelen, lag hoger dan de benchmark van 2020 (33
respectievelijk 24).
Om een verdieping te krijgen op hoe wij in 2021 vorm gaven aan de speerpunten in
ons kwaliteitsplan, zijn er groepsinterviews afgenomen bij vijf intramurale
woonlocaties van Santé Partners over het kwaliteitsplan 2021. Deze interviews met
zorgmedewerkers en een vertegenwoordiging van de familie- en thuisraden hebben
de input geleverd voor de rapportage op de negen thema’s.

Werken aan levensgeluk van bewoners
In 2021 was Corona een factor van betekenis. Tijdens de interviews deelden we
ervaringen met elkaar. Ook spraken we met zorgmedewerkers en familie over hoe
we vorm gaven aan de ontwikkeling van de kwaliteit in onze woonvormen, soms op
een hele creatieve manier. Zo versterkten we de inhoudelijke ondersteuning van de
teams in het omgaan met probleemgedrag. Dat is maatwerk en geven we vorm
vanuit persoonsgerichte zorg. De vrijheid van bewoners was een rode draad in het
handelen van onze medewerkers en onderwerp van gesprek tussen medewerkers en
familie. We leerden hierbij ook van de ervaringen van andere organisaties. In 2022
gaan we hiermee door en werken we verder aan de 'open deuren'. Uiteindelijk is het
welzijn van onze bewoners hun levensgeluk, een belangrijk uitgangspunt voor familie
en zorgmedewerkers. We zijn trots op wat we bereikten in de kwaliteit van zorg voor
onze bewoners.

Santé Partners – Samen sterk
Santé Partners biedt ondersteuning en zorg waar nodig, passend bij wat een
bewoner belangrijk vindt en bij het leven dat iemand leidde voordat hij of zij bij ons
kwam wonen. We zien onze zorglocaties als een woning en als een thuissituatie. We
hebben aandacht voor huiselijkheid, zingeving en welzijn. We organiseren activiteiten
die aansluiten bij de leefwereld en interesse van bewoners. Op onze website vind je
informatie over onze woonlocaties. Of bekijk hier het verhaal van Santé Partners.
Graag vertellen we u meer over onze visie en strategie in de gesprekken die we met u
voeren of tijdens de bezoeken die gepland staan de komende periode.
Met vriendelijke groet,
Atie Gelderloos
Santé Partners, Wonen & Behandeling

Persoonsgerichte zorg en
ondersteuning
We zien iedere bewoner als uniek persoon met een eigen geschiedenis en een eigen
toekomst. We kennen het levensverhaal van de bewoner en hebben respect voor de
levenswijze die de bewoner zelf kiest. Onze speerpunten voor 2021 waren: verdere
uitrol project dementie achter de voordeur, multidisciplinair werken aan
probleemgedrag en palliatieve zorg.

Dementie achter de voordeur
In 2021 was intervisie in het kader van het programma dementie achter de voordeur
vanwege alle beperkende maatregelen helaas niet mogelijk. We zijn op zoek gegaan
naar alternatieven zoals :
Het verbreden van de interne scholing voor gastvrouwen.
Het programma ‘U woont nu hier’.
Het theater programma ‘Dag mama’.
Bij familie is behoefte aan meer kennis over dementie. Op familieavonden besteden
we hier de komende periode aandacht aan.

Probleemgedrag
Probleemgedrag is alle gedrag dat gepaard gaat met lijdensdruk of gevaar voor de
persoon met dementie of voor mensen in zijn of haar omgeving. We vinden de term
probleemgedrag niet zo prettig maar gebruiken deze term omdat ook VWS, de IGJ en
Verenso deze term gebruiken.
Probleemgedrag vraagt om een multidisciplinaire en methodische aanpak gericht op
de onderliggende problematiek. Probleemgedrag werd tijdens de interviews veelal
besproken in samenhang met de Wet Zorg en Dwang, eigen regie en Het
levensverhaal (ken uw bewoner), werken met kernteams, de aanwezigheid van
gastvrouwen en adviezen van het ondersteuningsteam.
De aanpak van probleemgedrag is maatwerk. Voor elke bewoner is er in
samenspraak met familie en het multidisciplinair team een plan: wat te doen bij
probleemgedrag. Dit plan wordt gezamenlijk gemaakt en gecommuniceerd naar het
team. Soms is het lastig om het team mee te krijgen als de gekozen interventies niet
blijken te werken. Medewerkers kunnen moeite hebben met het loslaten van eerdere
afspraken. Er kunnen daarover binnen het team verschillende visies bestaan. Extra
begeleiding en ondersteuning wordt dan geboden door het ondersteuningsteam.
Probleemgedrag brengt dilemma’s en zorgen bij familie en medewerkers met zich
mee. Uit de gehouden interviews blijkt dat hierover overleg plaatsvindt op de
locaties. Er is het afgelopen jaar op alle locaties vooruitgang geboekt in de aanpak
van en omgang met probleemgedrag. Het probleemoplossend vermogen van de
teams is toegenomen en dat versterkt de teamband. Zo is er op een locatie een
filmpje gemaakt en met elkaar nabesproken: waar ging het mis, wat hadden we
kunnen doen?
Ook spelen er soms normen en waarden en persoonlijke voorkeuren van
medewerkers mee wat een dilemma geeft. Als een bewoner bijvoorbeeld graag wijn
drinkt, dan mag dat, ook al heeft een medewerker moeite met de hoeveelheid of het
valgevaar. In dergelijke situaties gaan medewerkers met elkaar in gesprek over de
achterliggende visie door middel van een moreel beraad. Het moreel beraad vindt
plaats aan de hand van een specifieke gespreksmethodiek en onder leiding van een
gespreksleider.
Signalen van probleemgedrag worden besproken in de maandelijkse
bewonersbespreking of multidisciplinaire gedragsvisites. Dit verschilt per locatie.
Deze overleggen worden als ondersteunend en waardevol ervaren. Binnen de
locaties is daarnaast aandacht voor het rapporteren van signalen van
probleemgedrag zodat de arts, psycholoog en verpleegkundige geriatrie en
gerontologie (VGG) tijdig geïnformeerd zijn en actie kunnen ondernemen. Er zijn

inmiddels diverse voorbeelden waarbij een goede rapportage heeft geleid tot een
onderbouwde aanvraag voor een verhoogd Zorg Zwaarte Pakket (ZZP).

Zorgpad stervensfase
Op alle locaties wordt gewerkt met het zorgpad stervensfase. Ongemakken bij
bewoners, die stervende zijn, worden eerder gesignaleerd. Er wordt nadrukkelijk
ingespeeld op mentaal welbevinden en sneller gehandeld in goed overleg tussen
medewerkers en artsen. Familie wordt beter geïnformeerd en betrokken bij de
stervensfase. Het zorgpad helpt de medewerkers om alle aspecten in de stervensfase
te overzien en daarop te handelen. Op twee locaties ervoer men het zorgpad als
klinisch. Deze locaties hebben het zorgpad in samenspraak met de familie aangevuld.
Onderwerp van gesprek op locaties is de aarzeling en het ongemak die medewerkers
kunnen voelen.

‘Wij zijn goed in zorg en
liefde geven tijdens
leven, maar kunnen en

durven we los te laten? Stoppen
met het papje geven?’

Wonen en welzijn
Een belangrijk speerpunt is ‘het gewone leven’. Hoe leefde de bewoner zijn leven
thuis? Hoe kunnen we dit leven zo goed als mogelijk voortzetten? De omgeving,
medebewoners en medewerkers zijn nieuw. We vinden het belangrijk dat bewoners
de gelegenheid krijgen om te wennen aan de nieuwe woonomgeving en streven
ernaar oude patronen en rituelen zoveel als mogelijk na te leven zodat bewoners zich
op hun gemak voelen.

Levensverhaal van de bewoner
Het levensverhaal van de bewoner kennen, is van meerwaarde voor de kwaliteit van
de zorg. Door het levensverhaal te kennen wordt duidelijk waarom een bewoner
steeds een bepaalde naam roept en kunnen we daar met hem of haar over in
gesprek gaan. Ook kunnen we doordat we het levensverhaal van bewoners kennen
beter begrijpen wat de 5 mei viering voor bewoners kan betekenen en waarom de
situatie in de Oekraïne angst oproept en onrust geeft. Door het kennen van het
levensverhaal van bewoners kunnen we hen aanspreken op hun talenten en
bijzonderheden. Hen zien als totaal mens.
In 2021 is de persoonsbeschrijving in het digitaal dossier aangevuld met relevante
vragen en is er een pad uitgezet waarin het levensverhaal stapsgewijs wordt
ingevuld. De vragenlijst is een inspiratiebron. Medewerkers kiezen vooraf een paar
thema’s en gaan daarover in gesprek met de bewoner en familie. Daar komt in de
eerste plaats vertrouwen bij kijken. De vragenlijst is ondersteunend om een bewoner
en zijn verhaal goed te kennen, maar niet een doel op zich.

Het optekenen van het levensverhaal moet soms in een korte tijdspanne gebeuren.
Wanneer het niet haalbaar is om de toekomstige bewoner vooraf thuis te bezoeken
wordt aan de familie gevraagd om foto’s van de thuissituatie te maken. Naarmate het
vertrouwen van bewoner en familie in medewerkers groeit, komen meer verhalen los
en wordt het levensverhaal verder aangevuld.
Soms bestaan er taboes in families bijvoorbeeld omdat men bepaald verdriet niet wil
oprakelen. Medewerkers horen dan soms pas bij het overlijden van een bewoner
informatie die zij graag eerder hadden willen weten.
Het kennen van het levensverhaal van bewoners is behulpzaam bij het aanpakken of
voorkomen van probleemgedrag. We werken eraan om het levensverhaal ook kort
en bondig inzichtelijk te hebben voor invalkrachten.

Geestelijk verzorgers
De geestelijk verzorger ondersteunt bij verlies, rouw, levensvragen en
zingevingsvraagstukken waar bewoners of familie mee kunnen worstelen. Ook voor
de medewerkers zijn de geestelijk verzorgers beschikbaar voor bijvoorbeeld het
begeleiden van Moreel Beraad. De inzet van geestelijk verzorgers wordt op de
locaties waar men regelmatig passend verwijst, gewaardeerd. Medewerkers hebben
niet altijd de tijd om een dieper betekenisvol gesprek te voeren met de bewoner,
terwijl de bewoner daar wel behoefte aan heeft. In dergelijke situaties kan de
bewoner terugvallen op de geestelijk verzorger.
Op sommige locaties is nog meer voorlichting nodig om verder te verduidelijken wat
de geestelijk verzorger kan betekenen in aanvulling op het ondersteuningsteam. Op
deze locaties wordt nu nog de voorkeur gegeven aan de inzet van het
ondersteuningsteam. Wij streven ernaar dat ook op deze locaties de geestelijk
verzorgers ingeschakeld worden

Familieparticipatie
Op alle locaties werken we aan een goede relatie met de familie. Door corona zijn er
in 2021 geen familieavonden geweest. Zodra het kan worden deze weer
georganiseerd. Er zijn voldoende inhoudelijke onderwerpen, die besproken kunnen
worden op een familieavond of met de familieraad: Een variant op dementie achter
de deur, spelmateriaal of open deuren.
De wens is uitgesproken om meer familieparticipatie mogelijk te maken:

‘Als je ziet wat er op ons
af komt wat betreft de
vergrijzing en het
gebrek aan personeel is het
noodzakelijk om nog meer
samen met de familie de zorg
vorm te gaan geven'.

Bijvoorbeeld na de eerste drie maanden, als de familie de tijd heeft gehad bij te
komen van overbelasting, het gesprek aangaan over wat doen wij, wat kunt u nog
doen? Daarover in open communicatie blijven, het hoeft immers niet altijd.

Veiligheid
Wij willen veilige zorg en ondersteuning bieden in een veilige omgeving, door
vakbekwame medewerkers gericht op het bevorderen van het algemeen
welbevinden van de bewoners.

Wet Zorg en Dwang (Wzd)
Alle medewerkers hebben in 2021 scholing gehad over de Wet zorg en dwang (Wzd).
Medewerkers stellen zichzelf tijdens de zorg en ondersteuning steeds de vraag in
hoeverre ze een bewoner beperken in zijn of haar vrijheid, of het nodig is en wat de
alternatieven zijn.

''Het zoeken naar
alternatieven betekent
vaak oplossingen
vinden in ‘de kleine dingen’''
Bijvoorbeeld in het aanbieden van keuzes, zoals wel of niet zout op een eitje in plaats
van de keuze maken voor de bewoner.
Per locatie zijn er taakhouders Wzd beschikbaar, ook is voor vragen en
ondersteuning de Wzd functionaris laagdrempelig te benaderen. Sinds eind 2020
analyseren we halfjaarlijks de ingezette onvrijwillige zorg en zien we ook een afname.
Onvrijwillige zorg wordt steeds minder ingezet. Diverse vormen van onvrijwillige zorg
zijn afgebouwd.

Er is meer overleg binnen de teams en met de familie over (het voorkomen van) de
inzet van onvrijwillige zorg. Door de gedragsvisites is er meer coaching op de
werkvloer mogelijk bij probleemgedrag. Ook wordt er beter gekeken om de minst
ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg in te zetten. Doordat alle medewerkers een
scholing rondom de Wzd hebben gevolgd gaat onvrijwillige zorg meer leven op de
afdelingen. Daardoor ontstaan er gesprekken onderling tussen medewerkers om
ervaringen uit te wisselen en is er meer aandacht voor de inzet van alternatieven.

Mobiliteit
Er is een multidisciplinaire werkgroep 'open deur' gestart waarin ook een
afgevaardigde van de familie- en thuisraden deelneemt. Voor input en samenwerking
zijn we aangesloten bij het actieteam ‘ruimte voor dementie’ Radicale Vernieuwing
Zorg. We willen komen tot open deuren op alle locaties. Hiervoor is een plan ‘open
deuren’ opgesteld. In dat plan is aandacht voor het veiligheidsgevoel van familie
en/of wettelijk vertegenwoordigers, het verantwoordelijkheidsgevoel van
medewerkers en de benodigde techniek om vrijheid en veiligheid goed te
waarborgen. In 2022 werken we verder toe naar open deuren.

Ondersteuning in de nacht en RI&E
De meeste verbeterpunten van de RI&E zijn gerealiseerd of staan actief op de
agenda. In de meeste locaties voerden we hierover zinvolle gesprekken met elkaar.
Medewerkers worden zich steeds beter bewust over de eigen bijdrage aan het
teamwork op de locatie, het omgaan met incidenten en het belang van goed
rapporteren.
In 2021 zijn we ook het overleg met de collega’s van de thuiszorg gestart over de
ambulante ondersteuning vanuit de thuiszorgteams in de nacht in de diverse
locaties. In 2022 krijgt dit overleg vervolg en willen we de ambulante ondersteuning
vanuit de thuiszorg in de nacht verder concretiseren.

Leren en verbeteren van
kwaliteit
We werken volgens de Plan-Do-Check-Act-cyclus om continu te verbeteren. We
gebruiken daarvoor informatie uit het cliënt tevredenheidsonderzoek, meldingen,
klachten, kwaliteitsindicatoren en (interne en externe) audits.

Kwaliteitsindicatoren
Jaarlijks maken we als organisatie inzichtelijk hoe we in de woonvormen werken aan
verbeteringen in de zorg. Daarnaast verrichten we jaarlijks metingen op belangrijke
kwaliteitsthema’s als advanced care planning, medicatieveiligheid, onvrijwillige zorg
en aandacht voor eten en drinken. Deze metingen geven ons belangrijke informatie.
In 2021 verzamelden we de gegevens net als in 2020 gezamenlijk met alle locaties. In
2021 hebben we er samen met de cliëntenraad voor gekozen om de gegevens van
alle indicatoren te verzamelen. Na het verzamelen van de gegevens hebben we met
alle locaties bekeken of de uitkomsten herkenbaar waren en of er trends te zien
waren. Hierdoor is meer inzicht ontstaan in de zorg op andere locaties en
verbetermogelijkheden.
De score decubitus geeft aanleiding tot verbetering. Dit pakken we op. Ook blijkt dat
we met elkaar afspraken moeten maken hoe we in het zorgleefplan vastleggen dat
bewoners zelfredzaam zijn en hun eigen keuzes maken met betrekking tot
continentie en/of eten en drinken.
Een overzicht van de uitkomsten van de metingen van kwaliteitsindicatoren is
opgenomen onder het tabblad 'overzichten'.

Audits
In 2021 is de kwaliteit van zorg in onze woonvormen getoetst door middel van
externe audits en interne audits. Er heeft een eindaudit volgens de PREZO VVT
(PREstaties in de ZOrg) op De Vier Gravinnen plaatsgevonden. De audit is met goed
gevolg afgerond, wat betekent dat De Vier Gravinnen het gouden keurmerk behoudt.
De Elisabeth hof heeft in 2021 twee externe audits met goed gevolg afgerond. In
2022 vindt de derde en laatste audit op de Elisabeth hof plaats en kan het gouden
keurmerk PREZO VVT behaald worden.
Naast externe toetsing hebben op twee locaties interne audits plaatsgevonden op de
thema’s hygiëne en medicatie. Naar aanleiding van de audits zijn verbeteringen
doorgevoerd in het medicatieproces wat betreft het bijhouden en controleren van de
medicatievoorraad.
Ook worden handschoenen tijdens zorgmomenten vaker gewisseld en is er voor
vergroting van de bewustwording van goede handhygiëne een scanapparaat
aanwezig waarmee inzichtelijk wordt hoe vies of schoon handen zijn.

Taakhouders
Op de locaties is het werken met taakhouders ingevoerd. Iedere locatie werkt met
taakhouders per taakgebied. Voorbeelden van taakgebieden zijn: medicatie, hygiëne,
mondzorg en onvrijwillige zorg. Er zijn taakomschrijvingen gemaakt voor de
taakhouders. Het taakhouderschap is voor sommige taakhouders nog wat onwennig
maar krijgt op de meeste locaties steeds beter vorm. Taakhouders spelen een
belangrijke rol bij interne audits en het verspreiden van kennis.

Radicale vernieuwing
We zijn sinds 2020 aangesloten bij Radicale Vernieuwing Zorg. De beweging Radicale
Vernieuwing Zorg droomt van zorg waarin mensen het belangrijkst zijn, en niet de
regels, protocollen en gewoonten. Het gaat om wat er speelt in en tussen de mensen
die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. Door deelname
aan Radicale Vernieuwing Zorg doen we nieuwe ideeën op en worden ervaringen
uitgewisseld (waaronder open deuren en gebruik slim incontinentiemateriaal).
Naast Radicale Vernieuwing Zorg nemen we deel aan de regionale VVT tafel
Rivierenland. In 2021 lag de focus binnen deze tafel deels op de uitwisseling van
ervaringen in het omgaan met de Corona pandemie. Daarnaast heeft Santé Partners
geparticipeerd in diverse werkgroepen binnen de VVT tafel op het gebied van GGZ
problematiek binnen de ouderenzorg, slim incontinentiemateriaal en de
arbeidsmarktproblematiek in de regio.
In 2021 zijn er bovenop de innovaties die in eerdere jaren zijn overgenomen de
volgende technische innovaties in gebruik genomen:
De Robotcat/hond: een interactief huisdier, dat reageert op de bewoner.
De beleefTV: een interactieve, mobiele activiteiten tafel/televisie.
De Cradle: een rond houten voorwerp dat aanraking vertaalt in geluid en
hierdoor nieuw contact mogelijk maakt voor mensen die moeite hebben met
communicatie en sociale interactie.

Samenstelling van personeel
Wij vinden het belangrijk dat binnen de woonzorglocaties voldoende bevoegd en
bekwaam personeel aanwezig is om verantwoorde zorg en ondersteuning te
garanderen.

Gastvrouwen
In 2021 hebben we de formatie gastvrouwen verder uitgebreid omdat de inzet van
gastvrouwen zeer waardevol is. Er zijn zorguren ingeleverd om gastvrouwen in te
kunnen zetten en dat is het meer dan waard geweest. Niet alleen omdat met de inzet
van gastvrouwen de persoonlijke individuele aandacht voor de bewoner is
toegenomen, maar ook omdat gastvrouwen zich makkelijk bewegen tussen de
afdelingen, de nuance brengen en het onderlinge verband verstevigen.
In de Bloementuin volgden de gastvrouwen een scholing, die nu ook door andere
locaties wordt overgenomen. De wens is om onderdelen van deze training ook voor
verzorgenden open te stellen. Dat gastvrouwen de bewoners mogen activeren om
dingen zelf of samen te doen, was een eyeopener. In het realiseren van de visie op
welzijn spelen gastvrouwen, die eerder vooral de schoonmaak en het koken als taak
hadden, een grotere rol dan voorheen.
De pilot waarin gastvrouwen licht verzorgend werk doen, is geslaagd. Gastvrouwen
hebben vaak een klik met de bewoners. Het is fijn om daarop terug te kunnen vallen
en dagelijkse processen kunnen dan op een natuurlijke wijze zonder onderbreking
verlopen van bijvoorbeeld eten, de toiletgang en naar bed helpen. Dat is vertrouwd
en rustig voor de bewoner ‘Zo verlies je het positieve momentum niet’.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim was hoog in 2021 met op sommige locaties uitschieters naar 25%.
Medewerkers voelen de vermoeidheid na de extra inspanning die Corona van hen
heeft gevraagd. Met de locatiemanagers, HR en de adviseurs vitaliteit wordt naar
oplossingen gezocht. Bij het lange verzuim speelt soms stress in de thuissituatie ook
een rol, mede vanwege corona. ‘Het werk zelf werd weleens door medewerkers met een
burn-out getypeerd als even opladen'.
De focus ligt op het terugdringen van frequent verzuim om te voorkomen dat het
langdurig verzuim wordt. Een van de vragen die dan op tafel komt is of de locatie de
geschikte werkplek is voor de medewerker die het betreft. Zo niet, dan wordt er
gekeken naar mogelijkheden bij andere locaties of elders in de organisatie.

Bovenop het ziekteverzuim speelde bij de Bloementuin dat in 2021 een kwart van het
personeel naar een net geopende woonvorm in hetzelfde dorp vertrok. Zo moest er
gewerkt worden met veel uitzendkrachten. Het personeelsverloop had echter een
positieve uitwerking, de onderlinge sfeer verbeterde. De medewerkers die bleven,
hebben hun schouders er onder gezet, mede omdat ze hun zorgen mochten uiten en
ervoeren dat er naar hen geluisterd werd, ook door de Raad van Bestuur. Binnen
twee maanden was de personeelsomvang weer op formatie.
In de periode van personeelstekort kwam de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
onaangekondigd op bezoek bij De Bloementuin. Het persoonsgericht werken viel de
inspectie op. De medewerkers doen er alles aan om écht aan te sluiten op het
levensverhaal van de bewoners. Van een sherry in de avond, omdat iemand dat
gewend is, tot de benadering van iemand met een specifiek beroep. Ook de kwaliteit
van de zorgplannen vond zij hoog. De inspectie was positief over de wijze waarop we
met gastvrouwen werken op de locatie. De medewerkers van de Bloementuin kregen
welverdiende complimenten:

“Dit is een rapport met
alles op groen”

Tevredenheid van medewerkers
In 2021 is er onder medewerkers een medewerker-tevredenheidsonderzoek verricht.
De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken binnen de teams en locatie
overstijgend en er is een overzicht gemaakt van verbeterpunten. Er is onder andere
een teamcoach benaderd om het geven en ontvangen van onderlinge feedback
binnen de teams te verbeteren.

Leerlingen
Alle locaties hebben de vastgestelde formatie leerlingen voor 2021 gerealiseerd. De
leerlingbegeleiding is sterk verbeterd. Er is op een van de locaties een scholing voor
werkbegeleiders ontworpen. De scholing zal in 2022 worden uitgevoerd. Ook hebben
we in 2021 het leerplatform digibieb ingericht voor werkbegeleiders. Op dit platform
kunnen werkbegeleiders informatie vinden over het begeleiden van leerlingen. Zo is
er een accuraat inwerkschema te vinden dat in samenspraak met de leerling
aangevuld kan worden.
Leerlingen zijn de toekomst. Er is naast het formele inwerkschema een welkom-plan
gemaakt met weetjes over bijvoorbeeld waar je iets kunt vinden, wie je waarvoor
kunt vragen en vooral: als je iets niet weet of niet kan, schroom niet het te vragen en
te melden. Ook is er meer aandacht voor de leerling. We willen hiermee de kwaliteit
van zorg verbeteren en de binding van de leerling met de locatie vergroten.
De wens om leerlingen te rouleren over de locaties is breed, maar van een carrousel
is helaas nog weinig sprake. IN 2022 onderzoeken we hoe we dit vorm kunnen geven
zodat het voor zowel leerlingen als locaties meerwaarde heeft.
Een totaal overzicht van de personeelsgegevens is opgenomen onder het tabblad
'overzichten'.

Leiderschap, governance en
management
We werken volgens het principe van coachend leiderschap en nemen
verantwoordelijkheid. Dit zorgt voor verbinding, borging van beleid en verbetering
van kwaliteit.

Verpleegkundig leiderschap
We ondersteunen verpleegkundigen om zich verder te professionaliseren en
positioneren binnen en buiten de organisatie. Hiervoor is in 2019 een driejarig
ontwikkeltraject verpleegkundig leiderschap gestart binnen de thuiszorg. In 2021 is
het ontwikkeltraject verbreed naar andere delen van de organisatie waaronder de
woonvormen en gaat het traject verder onder de naam professioneel leiderschap.
Naast de naam wordt ook de invulling en inhoud van het traject aangepast. De
uitwerking hiervan heeft in 2021 vertraging opgelopen als gevolg van corona. De
wens bestaat om snel te beginnen met het traject professioneel leiderschap om de
puntjes op de i te kunnen zetten in de zorg en medewerkers te behouden.
Door deelname aan het traject professioneel leiderschap willen we EVV-ers meer
handvatten bieden om het voortouw te nemen binnen het team en de teamgenoten
te stimuleren en ondersteunen. Andere interventies die eigenaarschap binnen de
woonvormen promoten, zijn het project ‘In Balans’ en het inzetten van teamcoaches
(zie verbeteringen implementeren).

Kernteams
Op alle locaties wordt sinds 2021 gewerkt met kleinere teams, ook wel kernteams
genoemd. Binnen een aantal woonvormen werd al gewerkt met een vast team per
acht bewoners. Op locaties waar dit nog niet gebruikelijk was, zijn kernteams
ingericht. Bewoners zien door de kernteams minder verschillende medewerkers, er
zijn meer vertrouwde gezichten. Medewerkers nemen op hun beurt binnen het
kernteam meer verantwoordelijkheid. Ze hebben meer moed om andere paden te
bewandelen en weten meer van de bewoners waardoor de zorg warmer is. Binnen
kernteams is maatwerk makkelijker te realiseren.

Verbeteringen implementeren
In 2021 is het project 'Samen in Balans' gestart op twee locaties. In het kader van
Samen in Balans onderzoeken teamleden knelpunten binnen het eigen team. Omdat
medewerkers zelf de oplossingen bedenken, is de kans op een succesvolle
implementatie groot. Onderwerpen die in 2021 op de agenda van Samen in Balans
stonden, waren bijvoorbeeld (zeggenschap over) roostering en communicatie. Een
voorbeeld van een succesvolle oplossing was de invoering van het koffiemoment om
9.00 uur. Even stoom afblazen, af en toe iets delen ‘Het maakt dat je het werk beter
aankunt’. Medewerkers ervaren in Samen in Balans dat hun mening er toe doet. Dat
de Raad van Bestuur aanschuift bij een teamoverleg om met hen in gesprek te gaan,
brengt eveneens waardering en geeft vertrouwen.
De Eigenwaard heeft een hectisch en veelbewogen jaar achter de rug. De locatie is
twee keer zo groot geworden en er waren wisselingen in het management. In de EVV
overleggen (1x in de 6 weken) worden afspraken gemaakt en de doorgeleiding van
afspraken door EVV’ers naar het team en implementatie van afspraken gaat steeds
beter. Er zal in 2022 meer ruimte zijn om gewenste verbeteringen te implementeren.

Gebruik van hulpbronnen
Naast het bieden van zorg en ondersteuning in een veilige woonomgeving zijn er tal
van hulpbronnen die worden ingezet om de zorg en ondersteuning aan onze
bewoners te verbeteren. Denk hierbij aan verschillende technologische hulpbronnen,
zoals de inzet van domotica en sensortechnologie, maar ook het gebruik van een
belevingstafel en verschillende robots.

Slim incontinentiemateriaal
We hebben besloten in 2021 niet verder te gaan met de implementatie van slim
incontinentiemateriaal. Vanuit een van de projecten van Radicaal Vernieuwen kwam
voort dat de businesscase op dit moment onvoldoende is: er moeten veel meer
organisaties aan meedoen wil de prijs van het materiaal dalen. We hebben besloten
daar voorlopig op te wachten.

Radicale Vernieuwing Zorg
In 2021 waren we aangesloten bij het actieteam vrijheid en veiligheid voor het
levensgeluk van bewoners. In dit team hebben we samen met 13 andere
zorgorganisaties onderzocht hoe de Wet Zorg en Dwang maximaal kan bijdragen aan
vrijheid, veiligheid en levensgeluk van bewoners. Uit deze werkgroep zijn
verschillende adviezen gekomen met als hoofdadvies:
Laat de leefwereld van bewoners, naasten en medewerkers de basis zijn van
alle acties rond de Wet Zorg en Dwang.
Zorg dat levensgeluk, vrijheid en veiligheid het vertrekpunt zijn en centraal
staan.

Er zijn algemene adviezen over het stappenplan, insluiting, verpleegkundig specialist,
onafhankelijk deskundige en rapportage en registratie gegeven. We gingen concreet
aan de slag met de voorbereiding voor het invoeren van leefcirkels binnen onze
locaties en brachten enkele werkbezoeken bij andere organisaties die hier verder
mee zijn. Dat leerde ons dat leefcirkels goed toepasbaar zijn binnen grote locaties,
maar binnen de kleinschalige woonvormen van Sante Partners niet de meerwaarde
voor vrijheid van de bewoners hebben waar we op hoopten.

Actieteam ‘Over de domeinen heen’
Het actieteam over de domeinen heen is een team wat bestaat uit verschillende
afgevaardigden van de thuiszorg, sociaal domein en wonen en behandeling. Het doel
van het team is om overstijgend te werken voor mensen met dementie in de regio
Culemborg. Samenwerken door in de verschillende fasen elkaars kennis te delen en
elkaar waar nodig te ondersteunen en aan te vullen.
Een voorbeeld is de verbinding tussen de begeleider thuis en de intramurale
verpleegkundige geriatrie gerontologie waarbij zij samen kijken hoe een bewoner die
zorg weigert en op de wachtlijst van de locatie staat vooraf kan wennen aan de
locatie door korte bezoekjes te brengen en deel te nemen aan activiteiten. Hierdoor
is de stap naar een woonvorm minder groot omdat de omgeving al een beetje
bekend is.

Gebruik van informatie
We maken gebruik van diverse informatiebronnen om de zorg te ondersteunen en
waar nodig te verbeteren. Eén van de informatiebronnen is de halfjaarlijkse evaluatie
met bewoners. In gesprek met de bewoner en/of mantelzorg wordt de geleverde
zorg en begeleiding geëvalueerd. Ook wordt dan gevraagd naar de
cliënttevredenheid en de NPS (Net Promotor Score). Deze informatie wordt
ingevoerd in het digitale dossier. Hier wordt op organisatie- en locatieniveau ieder
kwartaal naar gekeken om zo de kwaliteit van de zorg waar nodig te verbeteren.

Tevredenheidsonderzoek voor bewoners
In 2021 hebben we een extern meetbureau gevraagd om telefonisch onze bewoners
en/of mantelzorg te benaderen om met hen hun ervaringen met onze zorg en
begeleiding te bespreken. We hebben van bijna 50% van onze bewoners en/of
mantelzorg antwoord op onze vragen mogen ontvangen. Een groot deel van de
antwoorden is met toestemming doorgestuurd naar Zorgkaart Nederland. Er zijn op
Zorgkaart Nederland in 2021 zodoende 100 nieuwe waarderingen geplaatst over
onze woonvormen met een gemiddeld cijfer van 8.5. Daar zijn we trots op!. Een
overzicht van de uitkomsten van de metingen van verschillende indicatoren is
opgenomen onder het tabblad 'overzichten'.
Door Zorgkaart Nederland kunnen mensen die mogelijk interesse hebben om op een
van onze locaties te komen wonen, actuele ervaringen van anderen lezen. De
opgehaalde informatie geeft ons inzicht in waar we in de organisatie onze zorg en
ondersteuning kunnen verbeteren dan wel optimaliseren. In samenspraak met de
familie- en thuisraden pakken we dat op.

Kwaliteitskader
verpleeghuiszorg
Kwaliteit van leven en zelfstandigheid vindt Santé Partners erg belangrijk. Onze
organisatie levert in het werkgebied Wlz-zorg in de thuissituatie in de vorm van een
MPT, VPT, PGB of als overbruggingszorg. De reguliere wijkteams leveren de zorg
volgens alle landelijk geldende richtlijnen en beroepsnormen. Opstellen en
accorderen van de zorgplannen gebeurt om deze reden ook steeds door
wijkverpleegkundigen niveau 5.

Positieve gezondheid
We werken vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Gezond voelen omvat
immers meer en gaat niet alleen om niet ziek zijn of geen lichamelijke of geestelijke
klachten hebben. Een goede balans vinden tussen dingen die plezier en energie
geven en dingen die minder goed gaan, maken het leven leuk(er) en aangenaam. Zelf
regie houden op het eigen leven en de gezondheid speelt daarbij een belangrijke rol.
Santé Partners helpt bewoners en mantelzorgers om de veerkracht, balans en eigen
regie te versterken. Hierbij zet onze organisatie technologische hulpmiddelen in,
zoals elektronische medicijndispensers, beeldzorg en multidisciplinaire
communicatieplatformen. Bewoners bieden wij digitale toegang tot hun eigen
zorgdossier.

Kwaliteit van leven
Voor ons staat voorop dat wij willen bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze
bewoners. Er is aandacht voor de risico’s en of zelfstandig thuis wonen nog
verantwoord is. Waar nodig maken we aanvullende bewoner gerichte afspraken,
zetten we hulpmiddelen in of zorgen we dat de woning wordt aangepast (waar
mogelijk met inzet van een gemeentelijke Wmo-beschikking).
Bij een Wlz-indicatie thuis kan de bewoner ondersteuning krijgen van een Specialist
Ouderengeneeskunde. De inzet verloopt via de huisarts of een collega-intramurale
instelling. Bewoners en hun mantelzorgers worden steeds betrokken bij de
(multidisciplinaire) afstemming. Rond het welzijnsaspect stemmen
wijkverpleegkundigen af met gemeenten en welzijnsorganisaties. De
wijkverpleegkundige creëert en onderhoudt hiervoor een netwerk in de regio.
De borging van de 24-uurs zorg in de nabijheid of toezicht wordt in samenwerking
met mantelzorgers bewaakt. Santé Partners biedt persoonsalarmering met opvolging
door mantelzorg of indien nodig professionele opvolging. Dit geeft cliënten en
mantelzorgers een veilig gevoel.

Continu leren
Continu leren wordt op meerdere wijzen ingevuld, voorbeelden hiervan zijn de Santé
Academie en het traject ‘verpleegkundig leiderschap’. De PAR speelde in 2021 een
adviserende rol op beroepsinhoudelijke basis voor onder andere de Raad van
Bestuur en de Centrale Commissie Kwaliteit.
In sommige situaties komt ouderenmishandeling voor. Afgelopen jaar besteedde de
werkgroep huiselijk geweld aandacht aan wettelijke kaders. Aandachtfunctionarissen
werden opgeleid om huiselijk geweld te herkennen en te melden. Zij droegen hun
kennis over aan alle zorgmedewerkers, het bewustzijn om signalen te herkennen
werd vergroot. Santé Partners maakt deel uit van een lerend netwerk.

Werken aan kwaliteit
In 2021 waren verschillende werkgroepen actief op belangrijke kwaliteits thema's. We
noemen de werkgroep Farmazorg die medicatiebeleid waar nodig bijstelt en
adviseert op nieuwe ontwikkelingen of naar aanleiding van medicatie-incidenten.
Er is een integrale werkgroep Wzd die zich bezighoudt met de effecten van de
invoering van de nieuwe wet Zorg en Dwang, ook ten behoeve van de thuissituatie.
Het beleid van Santé Partners is om geen onvrijwillige zorg in de thuissituatie toe te
passen. Ook vanuit de thuiszorg participeren we in de landelijke werkgroep Radicale
Vernieuwing om te leren van andere organisaties.
Ook binnen de thuiszorg vindt net als binnen onze woonvormen externe toetsing
plaats via PREZO VVT. Doel hiervan is om geregeld de peilstok in een deel van de
organisatie te steken, ervaringen op te doen en de verbeterslagen die uit de audits
komen, mee te nemen in het continue proces van lerend ontwikkelen. We versterken
daarmee het kwaliteitsbewustzijn in de organisatie en krijgen inzicht in krachtige
en/of kwetsbare aspecten van de dienstverlening aan onze bewoners. In 2021
hebben de thuiszorg teams in De Bilt, Culemborg, Overbetuwe, West-Betuwe en
Lopik het gouden keurmerk PREZO VVT behaald.
Binnen de thuiszorg meten we cliënttevredenheid met behulp van de PREM
vragenlijst (Patience Reported Experience Measure). Deze vragenlijst hebben we met
gebruikmaking van een steekproef aan een deel van onze cliënten in de thuiszorg
voorgelegd. Ook vragen onze medewerkers in de halfjaarlijkse zorginhoudelijke
evaluatie met cliënten (en hun mantelzorgers) naar hun ervaringen. Met de
uitkomsten gaan we in 2022 per regio aan de slag.

Cijfers
Zorgprofiel per leeftijdscategorie
Onderstaande tabel toont de verdeling in zorgprofiel per leeftijdscategorie van alle
cliënten, die in een van de kleinschalige woonvormen van Santé Partners wonen. Een
zorgprofiel beschrijft de ondersteuning of zorg, die een cliënt nodig heeft. Het
Centrum Indicatiestelling Zorg bepaalt welk zorgprofiel toegekend wordt op basis van
de ingediende zorgaanvraag. Er zijn zeven zorgprofielen voor wonen (en
behandeling) VV 4 tot en met 10. Hoe hoger het cijfer van het zorgprofiel, hoe meer
zorg er nodig is.

Kwaliteitsindicatoren
Hieronder laten we in een totaaloverzicht zien wat de uitkomsten waren van de
metingen op de kwaliteitsindicatoren basisveiligheid in 2021. Alle locaties leverden
gegevens aan over drie verplichte indicatoren basisveiligheid: Advanced care
planning (ACP), bespreken medicatiefouten in het team en aandacht voor eten en
drinken. In afstemming met de cliëntenraad voegden we hier de indicatoren
decubitus en continentie aan toe zodat een goed beeld ontstaat over het geheel van
de indicatoren basisveiligheid.

Personeelssamenstelling
In onderstaande tabel staat informatie over de personeelssamenstelling van Santé
Partners in 2021 (ten opzichte van 2020 en de landelijke gemiddelden van 2020). De
ontwikkelingen binnen onze formatie volgen we binnen de afdeling ondersteund
door de afdeling HR. Terugdringen van verzuim en strategische personeelsplanning
staat dit en volgend jaar met prioriteit op de agenda.

Gebruik van informatie
We maken gebruik van diverse informatiebronnen om de zorg te ondersteunen en
waar nodig te verbeteren. Eén van de informatiebronnen is de halfjaarlijkse evaluatie
met bewoners. In gesprek met de bewoner en/of mantelzorg wordt de geleverde
zorg en begeleiding geëvalueerd. Ook wordt dan gevraagd naar de klanttevredenheid
en de NPS (Net Promotor Score). Deze informatie wordt ingevoerd in het digitale
dossier. Hier wordt op organisatie- en locatieniveau ieder kwartaal naar gekeken om
zo de kwaliteit van de zorg waar nodig te verbeteren.

Bewonerstevredenheidsonderzoek
In 2021 hebben we een extern meetbureau gevraagd om telefonisch onze bewoners
en/of mantelzorg te benaderen om met hen hun ervaringen met onze zorg en
begeleiding te bespreken. We hebben van bijna 50% van onze bewoners en/of
mantelzorg antwoord op onze vragen mogen ontvangen. Een groot deel van de
antwoorden is met toestemming doorgestuurd naar Zorgkaart Nederland. Er zijn op
Zorgkaart Nederland in 2021 zodoende 100 nieuwe waarderingen geplaatst over
onze woonvormen met een gemiddeld cijfer van 8.5. Daar zijn we trots op!

