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INHOUD VOORWOORD

Samen leren, ervaren en verbeteren

Voorwoord
1. Samen werken aan werkplezier

Rapportage thema's  personeelssamenstelling & Leiderschap & governance.

RUIMTE in coronatijd.

Medewerkers aan het woord: het verhaal van de keukenmedewerkers.

2. Samen werken aan leef- en woonplezier
Rapportage thema's persoonsgerichte zorg & wonen en welzijn.

Medewerkers aan het woord: Door corona weer terug in de zorg, dagbesteding in

coronatijd en Moni Klein Gunnewiek over haar rol als geestelijk verzorger.

3. Samen werken aan Kwaliteit
Kwaliteit in cijfers.

Rapportage thema's Veiligheid, Hulpbronnen, Gebruik van informatie, Digitale

innovatie en Leren en werken aan kwaliteit.

Wet zorg & Dwang.

Medewerkers aan het woord: over thuiswerken in coronatijd.

4. Corona-impact
Coronavirus: het nieuwe tijdelijke normaal.

Corona Dashboard.

Evaluatie bezoekregeling.

Uitkomsten coronapeiling.

Financiële impact corona .

Medewerkers aan het woord: hoe corona ons werk veranderde, een kijkje achter

de schermen bij het crisisteam en de zoektocht naar beschermingsmiddelen.

5. Regionale samenwerking
Rapportage ontwikkelplannen zorgkantoren.

6. Rapportage per locatie
Medewerkers aan het woord: medewerkers van Angeli Custodes over de impact

van corona op hun werk, de stilte op de locatie Stevenskamp en het verhaal van

Swaenewoerd.

7. Rapportage MIEN
Medewerkers aan het woord: corona in de thuiszorg.

Beste lezer,

Corona veroorzaakt een crisis van ongekende omvang die diep ingrijpt in ons leven,
zowel thuis als op het werk. Daardoor heb ik als bestuurder besluiten moeten
nemen die ik niet had kunnen bedenken. De sluiting van onze locaties voor familie, 
vrijwilligers en bezoek is er daar één van. Er zijn levens door gered, maar de prijs
die we ervoor betaalden was hoog: bewoners en hun families voelden zich soms
ontdaan, eenzaam en verlaten. Juist bij ZGR, waar we zorg, liefde en aandacht
centraal stellen, bleek dit een groot offer. 

Wat mij voor de rest van mijn leven zal bijblijven zijn de dilemma’s rond de
schrijnende tekorten aan persoonlijke beschermende middelen voor onze
medewerkers. We hebben hemel en aarde bewogen om de middelen te krijgen om
onze medewerkers zo goed als mogelijk te beschermen. Soms door creatieve
oplossingen te bedenken, zoals bij de aankoop van vijfhonderd
vuurwerkbrillen. Die periode en die processen hebben diepe krassen nagelaten op
mijn morele kompas. ZGR staat voor professionele zorg die vanuit het hart komt.
COVID-19 heeft aangetoond dat we beiden óók in crisistijd kunnen bieden. Dat
vervult mij met dankbaarheid en trots. 

Dankbaar dat we door de grote inzet van alle betrokkenen de twee coronagolven
het hoofd hebben kunnen bieden. Ik ben er trots op dat we dit sámen hebben
gedaan. Van keuken tot technische dienst, van facilitair medewerker tot
zorgpersoneel, van crisisteam tot ondersteuning, communicatieadviseur en
manager. Daarvoor wil ik iedereen bedanken, recht uit mijn hart! 

In dit Kwaliteitsverslag rapporteren we aan de hand van de gestelde doelen in het
Kwaliteitsplan 2020 over onze behaalde resultaten. We delen onze successen,
onze leerpunten en laten zien welke plannen we vanwege corona tijdelijk hebben
moeten pauzeren. Bovenal staat dit Kwaliteitsverslag in het teken van de verhalen
van onze medewerkers. Hun inspirerende verhalen laten zien hoe zij zich in
uitzonderlijke omstandigheden dag in dag uit hebben ingezet voor onze bewoners
en cliënten met liefde, aandacht en compassie voor elk individu.

Loes Kater - directeur-bestuurder ZGR



SAMEN WERKEN AAN WERKPLEZIER

Aantal
medewerkers

Gem.
dienstjaren

Ziekteverzuim

ZGR wil letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan medewerkers om te kunnen werken
volgens de bedoeling. Het introduceren van een verandering vraagt om houvast, tijd en
voorbeelden. Er is een implementatieplan opgesteld om medewerkers te inspireren om
te werken volgens de bedoeling. We bieden ook ruimte voor medewerkers om elkaar te
inspireren. Medewerkers krijgen gaandeweg steeds meer inzichtelijk welke
verantwoordelijkheden en extra ruimte zij hebben. Allemaal met als doel het
werkplezier voor medewerkers en het leefplezier van cliënten, bewoners en deelnemers
te vergroten.

Van “Zo doen wij het” naar “RUIMTE”
In januari 2020 is voor het eerst een centrale nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd
voor alle medewerkers van ZGR. Deze bijeenkomst stond in het kader van de lancering
van RUIMTE. 

RUIMTE is geen project maar een veranderprogramma waarin werkplezier,
vakmanschap en eigenaarschap centraal staan. Het eerste magazine is tijdens deze
bijeenkomst uitgereikt. Een magazine voor en door medewerkers waarin ervaringen en
voorbeelden worden gedeeld. We willen de verbinding tussen medewerkers van de
verschillende organisatieonderdelen stimuleren om elkaar op te zoeken. Iedere
medewerker kon een kaartje ophangen met een persoonlijk aanbod voor een ander en
mocht dan ook zelf een kaartje pakken. Enkele voorbeelden: paardrijlessen, tennisles,
een gratis lunch, een wandeling, een gedicht, een zelfgebakken taart etc.. In februari is er
een vervolgsessie binnen ieder organisatieonderdeel georganiseerd. Met name om  uit
te leggen waar RUIMTE voor staat. De intentie was om vervolgens in de teams aan de
slag te gaan. Daarvoor is een Ruimtebox ontwikkeld met instrumenten die door de
teams gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van de dialoog. Zoals bijvoorbeeld
gesprekskaarten en invulposters. Covid-19 heeft hier helaas een stokje voor gestoken.
Uiteraard vinden we dat erg jammer, maar we willen de teams en medewerkers vooral
ook ruimte geven om zich te kunnen focussen op hun primaire taken en ervoor te zorgen
dat de balans tussen belasting en belastbaarheid niet (verder) overschreden wordt. We
hebben nog wel twee mooie magazines uitgebracht. Bij het laatste magazine hebben we
postkaartjes bijgevoegd, zodat medewerkers elkaar een kaart konden sturen met een
persoonlijke boodschap.

Coronapeiling medewerkers
De eerste coronagolf heeft een grote impact op alle medewerkers gehad. Om de
ervaringen en meningen van medewerkers in kaart te brengen, hebben we in juni 
in samenwerking met onderzoeksbureau ZorgfocuZ een digitale vragenlijst ontwikkeld.
Vanuit deze uitkomsten zijn de verbeterpunten opgepakt ter voorbereiding op de
tweede golf. De uitkomsten en verbeteracties staan op de sheet 'uitkomsten corona
peiling'.

Gem.
leeftijd 

Onderverdeling medewerkers per
locatie-onderdeel
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Personeelsdoelstelling
Met het personeelsbeleid wil ZGR haar organisatiedoelen realiseren en
bereiken dat medewerkers op elk niveau in de organisatie effectief,
efficiënt en met plezier hun werk kunnen en willen doen. Onze
medewerkers bepalen het succes van de organisatie. ZGR streeft naar een
organisatiecultuur waarin wederzijds respect, vertrouwen en persoonlijk
contact centraal staan. Er is veel aandacht voor ontwikkeling van
professionaliteit (kennis en kunde) eigenaarschap en oplossingsgericht
vermogen (gedrag en houding).

Ook in coronatijd waren er genoeg
voorbeelden van RUIMTE te vinden.
Je leest ze hier. 

95
Medewerkers

zijn ingestroomd.
Hetzelfde aantal
is uitgestroomd.
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Terugblik doelstellingen Kwaliteitsplan per thema 
.:.1. 

r 
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■••,ti Personeelssamenstelling
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Successen 
• Strategisch personeelsbeleid 2021-2025. De ontwikkeling liep parallel aan het

ontwikkelen van het strategisch programma. In samenspraak met diverse
partijen binnen ZGR.

• RUIMTE. We hebben 3 magazines gepubliceerd. Een magazine voor en door
medewerkers met daarin ook veel aandacht voor Covid-19 en het effect daarvan
op werkplezier. Ondanks of misschien juist dankzij Covid-19 zijn er mooie
voorbeelden van de veerkracht en saamhorigheid van medewerkers.

• Na de eerste coronagolf hebben we een meting gehouden onder medewerkers.
Een aantal uitkomsten zijn vertaald naar concrete acties. Zie hiervoor de sheet
'uitkomsten corona peiling'.

• Sociaal plan voor de medewerkers van de keuken.
• Vliegende start centraal roosterteam. Tijdens diverse uitbraken hebben

roosteraars op locatie ondersteund door coördineren van de inzet van de extra
handen en flexkrachten en d.m.v. het samenstellen van de teams op de
cohortafdel i ngen.

-

_1 Waar we nog aan werken 
• Start project toekomstbestendig roosteren: uitwerken voorstel hybride systeem

waarbij de voordelen van decentraal en centraal roosteren worden
gecombineerd.

• Uitvoering sociaal plan keukenmedewerkers.
• Strategische personeelsplanning.
• Uitrol RUIMTE Ontwikkelen leiderschapsvisie.

Tijdelijk gepauzeerd door corona 
• Arbeidsmarktcommunicatie. Prioriteit lag bij crisiscommunicatie, werven extra

handen, verzuimbegeleiding.
• Ontwikkelen beloningsbeleid.

X Aandachtspunten
• De introductiebijeenkomsten zijn niet doorgegaan. Door gebrek aan tijd en het

ontbreken van een (digitaal) alternatief.
• Goede introductie van flexkrachten.
• Weinig tot geen tijd voor ontwikkelen en/of evalueren beleidsdocumenten.
• Tijdelijke onderbezetting servicedesk door vertrek collega (terug naar de zorg).
• Prioriteiten stellen en realistisch plannen.

leiderschap, governance en 
management 

V Successen
• Eerste verpleegkundig specialist (VS) heeft opleiding succesvol afgerond en is in

september aan de slag gegaan.
• Tijdens en na de eerste coronagolf: opleiden medewerkers welzijn en facilitair, zodat

zij in corona crisistijd kunnen ondersteunen in de zorg.
• Ontwikkeling van het nieuwe strategische programma 2021-2025 "'Goed leven en

fijn werken in het hart van Salland". Het programma is ontwikkeld in samenspraak
met diverse geledingen binnen ZGR en is een gedragen koers. Het is vervolgens
gedeeld met externe stakeholders. In 2021 zal het met diverse externe stakeholders
worden besproken.

• ZGR werkt volgens de zorgbrede Governance Code.
• In samenwerking met Rosengaerde is de implementatie van de privacywetgeving

samen opgepakt en uitgevoerd. T = 1 meting AVG uitgevoerd als opvolging op de
nulmeting van 2018. ISMS is geïmplementeerd (voldoen aan N EN 7510) en Privacy
Volwassenheidsmodel is opgesteld. Privacy Statement voldoet aan de eisen.

• Renovatie laatste bouwdeel locatie ZGR Angeli Custodes. Locatie is volledig
gerenoveerd.

• Bestemmingsplanwijziging voor nieuwbouw van de locatie Stevenskamp is
onherroepelijk vastgesteld.

- Waar we nog aan werken
• Effectiviteit van informatiebeveiliging en privacy en uitvoeren verdere risico

analyses. Prioriteit ISMS in 2021 is: blijvende aandacht voor autorisaties,
authenticatie, logging en controle op logging.

• Implementatie nieuwe maaltijdvoorziening: gefaseerde invoering in 2021.

Tijdelijk gepauzeerd door corona 

• Positioneren van de nieuwe functie VS binnen ZGR in het kader van het medisch
behandelbeleid en in de samenwerking met de huisartsen en SO.

• Het bespreken van de kwaliteitsplannen en kwaliteitsverslagen is in 2020 binnen
ons Lerend Netwerk met de Baalderborg, Rosengaerde en het Zand niet doorgegaan
i.v.m. de focus op corona. Er heeft wel intensief bestuurlijk overleg plaatsgevonden
over de aanpak van de crisis zowel in de regio Zwolle als in de regio Deventer.

• Het herschrijven en implementeren van het bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.

X Aandachtspunten 
• De directeur-bestuurder loopt minimaal twee dagdelen per jaar mee met de zorg en

werkt elke week een dagdeel op één van de locaties. In verband met corona is dit na
half maart niet meer gelukt.
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De contactclown en muziektherapeut worden structureel
ingezet op de locaties.
Er is gestart met een tweedaagse ZGR-brede training voor
medewerkers rondom groenbeleving voor bewoners. Na de
eerst trainingsdag is deze stopgezet i.v.m. corona.
Op de locaties ZGR Brugstede en ZGR Swaenewoerd zijn in
2020 nieuw aangelegde tuinen gerealiseerd. 
Het groen op alle locaties bleek voor bewoners een troost in
een moeilijk jaar. Zij hebben vanaf hun balkon of op een
wandeling genoten van alles wat bloeide en volop leefde.

Inzet geestelijk verzorger bij cliënten van MIEN. In
vergelijking met de locaties, zien we nog weinig
doorverwijzingen vanuit MIEN.

Er hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor
medewerkers over het moreel beraad.
De geestelijk verzorger is op alle locaties goed bekend en
ingeburgerd.
De geestelijk verzorger wordt in toenemende mate
ingeschakeld bij cliënten en ook voor teambegeleiding.
De geestelijk verzorger verzorgt op alle locaties vieringen.

Successen Successen

Aandachtspunten

Aandachtspunten

Waar we nog aan werken

Waar we nog aan werken

Persoonsgerichte zorg Wonen en welzijn

Terugblik doelstellingen Kwaliteitsplan per thema

Aandacht voor groenbeleving op de locaties, via het
activiteitenprogramma, binnen- en buitengroen.

Door corona sloten onze dagbestedingslocaties en veranderde 
het werk van onze medewerkers welzijn. Lenie en Sindy 
vertellen er in dit verhaal meer over. Medewerkster Meer 
weten over het werk van onze geestelijk verzorger Moni Klein 
Gunnewiek? Klik dan hier!

Organiseren van welzijnsdenktanks .
De tweede dag van de training voor medewerkers omtrent
groenbeleving voor bewoners en cliënten.
Het trainen van medewerkers ter bevordering van een
welzijnsgerichte benadering van cliënten en bewoners is 
stopgezet vanwege corona. 
Implementatie van de werkwijze om de leefgewoontes, de
levensloop en het leefplezier van de cliënt vast leggen.

Het huidige aantal uren geestelijk verzorger is onvoldoende
om te voldoen aan de behoefte. Daarnaast is één geestelijk
verzorger kwetsbaar. In 2021 wordt gekeken naar een
mogelijke uitbreiding van de functie van geestelijk verzorger.

Uitvoering van het moreel beraad, deze hebben niet
plaatsgevonden door corona.
Ontwikkeling ECD; er is niet onderzocht wat de vaardigheid
en scholingsbehoefte van medewerkers is m.b.t. het ECD.

Tijdelijk gepauzeerd door corona Tijdelijk gepauzeerd door corona

Geen verdere aandachtspunten.











KWALITEIT IN CIJFERS 
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8,7
Gemiddelde score op
Zorgkaart Nederland.

Prezo goud
Op de locatie-

onderdelen AC, SW, SK,
SE en MIEN. 

Op de locaties BS en SW is een
prisma-analyse uitgevoerd bij

een incident waarbij er gevolgen
waren voor de cliënt.

ISO certificaat
BS en SB hebben van

Certificatie in de Zorg het
ISO-certificaat ontvangen.

2 prisma analyses8,1
Gemiddelde score die

vrijwilligers ZGR
toebedelen. 



KWALITEITSINDICATOREN 2020

Toelichting:
Advanced care planning: Op BS stond bij één cliënt niets genoteerd. Deze cliënt is recent op BS komen wonen. Advance care planning wordt nog
besproken.
Medicatie review: Op de locaties waar de huisarts de behandelend arts is, vindt een aangepaste vorm van de review plaats. De apotheker en huisarts
houden een review afzonderlijk van elkaar. Ze attenderen elkaar op bepaalde zaken en overleggen dan samen.
Bij continentie zien we regelmatig in het ECD dat de bewoner dit zelfstandig doet en er geen hulp bij nodig is.
Bij eten en drinken zien we dat het afgelopen jaar er meer besproken en vastgelegd is t.o.v. 2019. Het gaat dan vooral om diëten, voorkeuren, wensen
en hulpbehoefte. We zien regelmatig beschreven dat de cliënt dit zelfstandig doet en er geen hulp bij nodig is. Op de locatie AC staat bij één cliënt niets
beschreven, hierdoor is er een lichte daling.
Bij de inzet van M&M zien we op sommige locaties een lichte stijging of daling. Hier is op dit moment geen duidelijke verklaring voor te geven.

Legenda

Oranje kleur: stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Groene kleur: daling ten opzichte van het afgelopen jaar. 
M&M: afkorting voor middelen & maatregelen 



LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT

De locaties ZGR Angeli Custodes, ZGR Swaenewoerd, ZGR
Stevenskamp, ZGR Stevenserf, ZGR MIEN hebben het gouden
Prezo keurmerk behouden. Deze afrondende audit is op locatie
uitgevoerd.
ZGR Brugstede en Schuilenburg hebben het keurmerk
Certificatie in de Zorg behaald. De audit op Schuilenburg is
opgeknipt. De 3de en de 4de auditdag zijn uitgesteld door de
sluiting van de locaties. Hierdoor zijn deze auditdagen digitaal
uitgevoerd.
Kwaliteitsplan 2021 is ingediend voor 1 januari 2021.
De interne audits ECD zijn digitaal uitgevoerd.
regionale samenwerking m.b.t. corona; uitwisselen van
protocollen, bespreken van dilemma's, bezoekregeling en hoe om
te gaan met versoepelingen.
wekelijks regionaal overleg met directeur/bestuurders in de regio
wekelijks regionaal overleg m.b.t. inzet en bestellen van pbm
opzetten van teststraat voor medewerkers in samenwerking met
collega organisaties

De verbeterpunten vanuit het
vrijwilligerstevredenheidsonderzoek.

Cliëntwaarderingsonderzoek is uitgevoerd in 2020. Deze is
later uitgevoerd dan gepland i.v.m. corona.
Er is een evaluatie gehouden onder bewoners / familie over
de bezoekregeling en de sluiting van de locatie. Uitkomsten
zie sheet ‘evaluatie bezoekregeling’.
PREM is uitgevoerd in 2020.
Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek is uitgevoerd. Vanuit
de uitkomsten zijn er drie verbeterpunten geformuleerd.
Deze verbeterpunten zijn gecommuniceerd aan de
vrijwilligers.

Successen Successen

Aandachtspunten

Aandachtspunten

Waar we nog aan werken

Waar we nog aan werken

Gebruik van informatie Leren en werken aan kwaliteit

Terugblik doelstellingen Kwaliteitsplan per thema

Documentenbeheer is nog niet actueel. Er zijn nog verouderde
documenten die niet tijdig geëvalueerd worden.
Leren en verbeteren naar aanleiding van metingen en interne
audits. Hierbij vooral kijken naar wat de genomen acties voor
effect hebben gehad.

Kwaliteitsverslag 2019 is niet op tijd gepubliceerd i.v.m. corona.
Dit is gecommuniceerd naar Zorgkantoren, Raad van Toezicht,
OR en CCR.

Er zijn geen familiebijeenkomsten gehouden in 2020.
Ontwikkelen vragenlijst cliëntwaardering binnen ONS.

Implementeren waarderende audit methode. 
Organiseren van meeloop-momenten binnen het Lerend
Netwerk.
Uitvoeren van interne audits. Door corona zijn de interne audits
stilgelegd. Deze worden in 2021 weer opgepakt.

Tijdelijk gepauzeerd door corona

Tijdelijk gepauzeerd door corona

Geen verdere aandachtspunten.
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De visie en werkwijze Wzd zijn beschreven.
Het project dubbele controle binnen MIEN is gestart. De onderzoeksfase is
afgerond. In 2021 zal de implementatie plaatsvinden.
Er is gestart met een geneesmiddelendistributie-commissie, deze komt 1x
per jaar bij elkaar.
Het geneesmiddelendistributieprotocol is geïmplementeerd binnen ZGR.
Goede communicatie tussen apotheek en de locaties d.m.v. berichten in
Medimo. De lijntjes zijn hierdoor kort.
MIC formulier is aangepast, deze is beknopter en overzichtelijker gemaakt.

Privacy onder de aandacht brengen bij medewerkers.

Lean principe toegepast bij factureringsproces waarbij onnodige
processtappen zijn verwijderd (tijdwinst en minder overhead).
Basis van de privacymaatregelen is (administratief ) op orde.
Het invoeren van een ‘bezoekersapp’ voor het reguleren van bezoek bij
cliënten op locaties (corona).
Inzet zorgmedewerker als ‘digicoach, verbinder tussen ICT en zorg.
Ontwikkelen / inzet beeldbellen cliënten bij gesloten locaties a.g.v. corona.
Er is een test uitgevoerd met zorgrobot Sara. De opgedane ervaringen zijn
waardevol voor toekomstige beslissingen omtrent de inzet van
zorgrobots. Vanwege de momenteel nog beperkte functionaliteiten van
deze robot is het traject na de testperiode beëindigd.
Uitrol Microsoft Teams waardoor omschakeling naar thuiswerken
vergemakkelijkt werd. 
De ontwikkeling van de digitale uitleen is voortvarend voortgezet. Er zijn
nieuwe producten aangeschaft en hiervan zijn - tezamen met reeds
aanwezige producten - duidelijke foto’s gemaakt. Daarbij zijn vervolgens
heldere instructieteksten geschreven, die in de digitale catalogus zijn
gezet. Zie voor de besteding de sheet ‘digitale innovatie’.

Successen Successen

Aandachtspunten
Aandachtspunten

Waar we nog aan werken

Waar we nog aan werken

Gebruik van Hulpbronnen Veiligheid

Terugblik doelstellingen Kwaliteitsplan per thema

Implementatie Wzd. Werkwijze MIEN opnemen in het GDP, zodat het GDP
een ZGR breed document is.
Koppeling tussen Medimo en Ysis, hierdoor worden labwaarden van de
cliënten van ZGR inzichtelijk in Medimo.
koppeling tussen de trombosedienst Deventer Ziekenhuis en Medimo.
Hierdoor wordt in Medimo inzichtelijk hoeveel tabletten een cliënt moet
krijgen.

Werkwijze dubbele controle risicovolle medicatie bij ZGR MIEN
implementeren. Er is in 2020 opnieuw gestart met dit project. Hierdoor is de
implementatie nog niet gestart.

Het breed ontwikkelen van digivaardigheden van alle medewerkers
binnen ZGR.
Bewustwording privacymaatregelen bij medewerkers en cliënten.
Introductie van CRDL’s en Tessa’s is gestopt. Hier wordt in 2021 weer
naar gekeken.

Uitvoeren Prisma op teamniveau.
Implementatie van de Wzd o.a. bestaande uit training voor medewerkers.
interne audit medicatieveiligheid is in 2020 niet doorgegaan i.v.m. corona,
staat nu op de planning voor 2021.
Richtljn en werkwijze implementeren rondom het gebruik van
psychofarmaca, deze wordt gekoppeld aan de implementatie van de Wzd.

Geen verdere aandachtspunten

Tijdelijk gepauzeerd door corona
Tijdelijk gepauzeerd door corona

Thuiswerken was in 2020 het nieuwe normaal voor 
medewerkers van de ondersteunende diensten. Maar hoe 
combineer je werk én privé als alles zich in één en dezelfde 
ruimte afspeelt? Medewerker Corine deelt haar verhaal in dit 
artikel!







EEN HUIS VOL 

MET PUBERS 
THUISWERKEN 'N CORONATIJD 

Corine Ho0elhekke is naast on6e uoste huisdichter 
ook medewemster uon de Pe;O-Seruica:1esk én moe
der uon uier kinderen. Door deroronoaisis uerrulde 
ie hoor uoste en nistit;}e werkplek op kantoor in uoor 
een werkplek thuis. Doordoor was de balans tussen 
werk en priué soms uer te lPeken. Hoe rombineer je 
je werk met een 6espersoonshuishouden, wanneer 
dit oUemool in deyáfde ruimte p/aotsuindt? 

Vier schoolgoonde kinderen en twee volwassenen 
die opeens allemaal thuis hun lessen volgen en 
wer�oomheden moeten uitvoeren. Vier kinderen 
ook die hun eind musicals, schoolkampen en feestjes 
in rook op �ogen gaan en opeens tnuls kwamen te 
�tten, met alleen elkaars geietschop. Dot is op 3ijn 
3ochtst ge3egd een uitdaging. 

"Op tn iachtst geiegd 
een uitdaging" 

vergaderen In de schuur 

Het eerste wat je don doet: 3orgen uoor structuur 
én een eigen plek. Dot laatste was gelukkig goed te 
regelen. ·we wonen buitenaf en hebben daardoor 
ruimte In en om het huis. En de kinderen hebben 
gelukkig ollemool een eigen kamer: Het uinden 
uon een eigen goede werl!plek was soms wel 
een uitdaging. 'Jurgen, mijn man, en ik 30ten op 
het:3elfde kantoor. Het is wel eens voorgekomen dot 
we elkaars telefoon op nomen als de onder euen van 
de werllplek of was. We kennen ellloors collega's 
hierdoor nu beter en hebben ook een beter beeld 
uon ellioors werk." Samen op één kantoor werllen 
heeft soms ook 30 �jn nadelen, 3eker ols je tegelijk 

een vergadering hebt • Jurgen is daardoor ook wel eens 
noodgedwongen in de schuur gaan 3itten·. uertelt 3e lachend. 
Het nadeel uon het wonen In een buitengebied Is dot de 
Internetverbinding soms te wensen overlaat, 3eker als Je met 
3es mon tegelijk aan het videobellen bent "Don hoor je 30 nu 
en don wel eens ergens uit een kamer 'ik heb geen verbinding' 
of 'het werkt niet', moor met een beetje geduld is dot ook 30 
weer opgelost· 

Geen uakanUe 
Het vinden uon een structuur was wet een uitdaging. Met het 
wegvallen uon school- en sportoctluiteiten was van de voste 
structuur immers weinig over. "De 3in 'Jongens het is geen 
uokontie' hebben mijn kinderen heet ueel gehoord tijdens de 
lockdown. Het Is belangrijk om samen een ritme te vinden en 
te accepteren dot iedereen op i;ijn of hoor manier tegen dingen 
aanloopt. Dot duurde wel ongeveer een moond.' 

Uiteindelijk moet je jeyelf ouergeuen oon de omstandigheden. 
'Het is een unieke situatie woor je samen het beste uon moet 
maken: En don moet je moor proberen er een fees�e uon 
te maken. 'We hadden een wekelijks gekkenuurtje waarbij 
de uolumeknop van de mu3'iek werd opengedraaid en we 
samen euen 'los gingen'. Het 3wembod werd opgeiet. de hond 
werd nog nooit 30 uook vrijwillig uitgeloten en er werden 
vogelhuisjes gemaakt en verlrocht uoor het Rode Kruis." 

Alle ballen hoog houden 
Aan de andere kont was de combinatie tussen wem en privé 
wel pittig. Zeker als door de coronocrlsis de wer�oomheden 
ook nog tijdelijk toenemen. ·r-rooste collega Siluio Woertmon 
pokte tijdens de coronocrlsls hoor oude functie van ver-
3orgende weer op en ging oon de slag op Swaenewoerd. Wij 
nomen hoor token ouer en 30 droegen we ook ons steen tje bij." 

Door onder andere het programma 'Extra honden uoor de 
3org' kwamen mensen en extra hondjes beschikbaar. -Wij 
moesten ervoor 3orgen dot deye mensen 30 snel mogelijk 
konden beginnen. De telefoon stond hierdoor continu oon. Ik 
nom de telefoon altijd mee, 3e[fs tijdens het ophangen uon de 
was. Je stoot hierdoor continu oon en bent fulltime beyig met 
je werk." 

"IR mis dat het me niet luRt 
om mijn 24 uur ouer drie 

dagen te verdelen" 

En don wordt wel eens met weemoed teruggedacht aan de 
tijd voor corona. "Ik mis dot het me niet lukt om mijn 24 uur 
over drie dogen te verdelen, 3ools ik normaal deed. Acht uur 
werken op een dog lukt niet, omdat Je de kinderen bijvoorbeeld 
tussendoor moet helpen met een schoolopdracht. Daardoor 
kr ijg Je het gevoel dot Je je werk iedere keer niet ofllrljgt en blij f 
je continu met het werk in je hoofd �tten." 

Wat hoor het meest is bijgebleven uit de afgelopen periode? 
'Toch wel het ge�nsleuen. dot Je een periode echt met 'tn 
3essen bent en op ellloar bent oongeweien. Het gehaaste 
leven wat je normaal gesproken hebt, stond euen stil en de 
agenda was leeg. Aan dot somen3ijn heb ik een �jn geuoel 
overgehouden." 
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Ziekte en verlof door corona

In bovenstaande grafieken zijn de besmettingen per locatie-onderdeel gedurende de eerste en de
tweede golf uiteengezet. Duidelijk is dat er tijdens de tweede golf een duidelijke diversificatie qua
besmettingen is. Daarbij moet wel de kanttekening geplaatst worden,  dat het testbeleid o.a. door het
opstarten van onze eigen teststraat gedurende de tweede golf,  grootschaliger én laagdrempeliger was. 

TWEEDE GOLF
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In bovenstaande grafiek zijn het aantal positieve testen per
week weergegeven, met daarin een duidelijke piek half april,
eind oktober en half december. In week 52 werden de meeste
positieve gevallen (16 in totaal geregistreerd), toen met de
name de locatie AC te kampen had met een grote uitbraak. 

De locatie Swaenewoerd is tijdens de eerste golf het hardst getroffen. In de tweede golf daarentegen zijn er geen
besmettingen op de locatie geconstateerd. Bij bovenstaande cijfers moet in overweging worden genomen dat
gedurende de eerste golf het testbeleid, zeker in het begin, minder toegankelijk was, waardoor het daadwerkelijke
aantal besmettingen op de locatie(s) hoger kan liggen.  

Aantal besmette bewoners/cliënten per locatie

Besmettingen onder medewerkers

52

78

In bovenstaande grafiek zijn de door
medewerkers geboekte  uren per week op de kostenplaats
'Bijzonder verlof door Corona' (BvC) en 'Ziek door
Corona' (ZdC) weergegeven . BvC wordt o.a. gebruikt bij
quarantaine.

CORONADASHBOARD ZGR
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EVALUATIE BEZOEKREGELING
FASE 1   FASE 2 

Bezoek wordt ingepland en
geregistreerd door medewerkers of
vrijwilligers. 
Gezondheidscheck aan de deur. 
Bezoek kan alleen vooraf worden
ingepland. 
Bezoek vindt plaats in appartement
of waar mogelijk in het restaurant. 
Tijdens het bezoek wordt 1,5m
afstand gehouden. 

Van 25 mei tot 25 juni 2020 Vanaf 25 juni 

CENTRALE THEMA'S EVALUATIE ONDER 

Start gebruik bezoekersapp. 
Gezondheidscheck opgenomen
in bezoekersapp.
Deurwacht kan bezoek ook
inplannen.
Bezoek vindt plaats in
appartement of waar mogelijk
in restaurant. 
Tijdens het bezoek wordt 1,5m
afstand gehouden. 

182 bezoekers

Responspercentege: 50% 

COMMUNICATIE WELBEVINDEN

“Het is wel spannend, de verruiming van de bezoekregeling.
    Er komen meer mensen binnen op de locatie en we moeten
erop vertrouwen dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt

 en gezond is. Maar dat weten we niet, we willen het
coronavirus buiten de deur houden”.

“De communicatie was heel duidelijk en vriendelijk,
 met oog voor de emoties. We werden regelmatig 

op de hoogte gehouden. ”

“Soms werd een paar dagen gewacht met info geven
nadat er en persconferentie was geweest, terwijl

iedereen hier dan op zat te wachten, maar we begrijpen
heel goed dat het geen gemakkelijke situatie was.”

“Ik kreeg weinig informatie over hoe het met mijn
moeder ging, dit was mondjesmaat. Er mocht ook meer

gerapporteerd worden over hoe het met ons
 familielid ging. Dit had uitgebreider gekund.”

UITVOERBAARHEID

ACTIES ACTIES

“Mijn vader werd heel onrustig van het
bezoek. Hij wou niet met ons op zijn eigen

appartement zitten. Hij wil graag in de
huiskamer zijn. Hier mochten wij als

bezoek niet komen.”

“Ik heb gemerkt dat er veel rust was op de  PG
afdeling. Normaalgesproken komt er regelmatig

familie op bezoek, gaan bewoners naar de
dagbesteding of worden uitjes georganiseerd.

Daardoor kunnen bewoners soms
onvoorspelbaar reageren. Dit was nu niet zo"

“Het was een zware periode voor iedereen, die
niet meer moet gebeuren. Het gaat in deze

fase om kwaliteit van leven , daarom volgende
keer graag meer maatwerk.”

“Ik vind het vreemd dat ik als zorgmedewerker geen
mondkapje hoef te dragen, terwijl ik binnen de 1,5 meter

zorg verleen en de bezoeker wel een mondkapje moet
dragen terwijl zij 1,5 m afstand kunnen houden. 
        De bezoeker moet wel een mondkapje dragen
terwijl die w1,5 meter afstand kan bewaren.”

“Ik vind het jammer dat ik een mondkapje op moet.
 Het gebruik is ook onduidelijk, moet ik deze op als ik op

de gang loop of juist op het appartement. Op het
appartement bij mijn moeder doe ik het mondkapje af,

anders voelt het heel afstandelijk.”

“Waarom moet bezoek vooraf getemperatuurd worden?
Zij kunnen 1,5 meter afstand houden. Als

zorgmedewerker word ik niet gecheckt en ik kan geen 1,5
meter afstand houden. Waarom kunnen we niet uitgaan

van het nemen van eigen verantwoordelijkheid?”

In de tweede golf hebben we het welbevinden
van onze bewoners vooropgezet door te
kiezen voor een locatie/afdelingsgerichte
aanpak op maat. Hiervoor zijn locatiegerichte
crisisteams opgestart. 

ACTIES

Meer en uitgebreider rapporteren over
individuele cliënten in het ECD. Waar
mogelijk geprobeerd om de communicatie
tijdig te verspreiden. 

 Oprichten centrale coronahelpdesk waar
medewerkers terechtkunnen met vragen
over het beleid. Invoeren mondkapjesplicht
voor alle bezoekers en medewerkers. 













ONTWIKKELPLAN
ZORGKANTOOR ZILVEREN KRUIS

2020 was het laatste jaar van het ontwikkelplan ‘Toezicht met technologie’ dat ZGR met het
Lerend Netwerk heeft uitgevoerd. In dit ontwikkelplan hebben Rosengaerde,                       

Baalderborg groep, het Zand en ZGR de krachten gebundeld met als doel het inzetten van
technologie ten behoeve van de cliënt en de zorgmedewerkers.

De input van zowel het ontwikkelplan Zilveren Kruis als die van Midden IJssel worden ZGR-
breed verwerkt, zodat resultaten en leerpunten ten goede komen aan alle Wlz-cliënten van ZGR. 

VERVOLG

ORGANISEREN TOEZICHT
IN DE NACHT

SAMENWERKINGSPLATFORM
INKOOP

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Een lichtplan is ingericht dat afgestemd is op mensen
met dementie. De verlichting is voor hen merkbaar

aangenamer. Voor medewerkers is deze meer
natuurlijke en dynamische verlichting prettig om in te

werken.

We werken samen als het gaat over inkoop. De kansen en beperkingen
hiervoor hebben we in beeld. Het Lerend netwerk committeert zich aan

samenwerking op de langere termijn bij inkoop van technologie maar
ook in het algemeen.

Voor het opzetten van een gezamenlijk systeem voor 24/7
toezicht en nachtzorg is om meerdere redenen niet
gekozen. Bij ZGR draagt de regioverpleegkundige

(resultaat uit ontwikkelplan regio Deventer) hier aan bij.

VIER DEELPROJECTEN

DIGITALE CATALOGUS

Een online catalogus is ingericht. Hierin is te
zien welke (technologische) hulpmiddelen,
die cliënten of medewerkers helpen in het

dagelijks leven en werken, beschikbaar zijn.

EFFECT CORONA
De uitvoering van het project heeft vertraging
opgelopen, met name bij implementatie op de

werkvloer, omdat het continueren van welzijn en
zorg prioriteit had en de organisatie vanwege

corona te kampen had met veel uitval. 
Het gebruik van technologie heeft daarentegen een

boost gekregen. We zijn noodgedwongen gaan
werken met nieuwe techniek, zoals beeldbellen. 

AANDACHTSPUNT
Binnen de stuurgroep en projectgroep hebben

diverse wisselingen van functies plaatsgevonden. 

2021 staat in het teken van de afronding van het
bestaande ontwikkelplan, dat vanwege corona

vertraging heeft opgelopen.  Ondertussen blijven
we binnen het lerend netwerk in gesprek over

gezamenlijke knelpunten en mogelijke kansen om
deze in samenwerking op te pakken.



ONTWIKKELPLAN
ZORGKANTOOR MIDDEN IJSSEL

In de regio Salland hebben de partijen, die gezamenlijk uitvoering geven aan de Wlz-zorg
binnen de regio, hun krachten gebundeld in: Samen voor Sallandse Zorg. Vanuit een

gemeenschappelijk referentiekader zijn knelpunten geformuleerd en zijn vanuit daar
gezamenlijk oplossingsrichtingen gedefinieerd die bijdragen aan het oplossen van

verschillende vormen van problematiek in de regio.

In januari 2020 is de samenwerking bekrachtigd door de gezamenlijke ondertekening van de
regionale ontwikkelvisie Wlz. De bestuurder van ZGR is voorzitter van de stuurgroep van de

zorgaanbieders. ZGR is samen met het ’t Dijkhuis kartrekker van de Sallandse
Praktijkleerroute. Daarnaast is ZGR verantwoordelijk voor het uitwerken van de bouwsteen

Leren en Ontwikkelen binnen de regionale ontwikkelvisie.

SALLANDSE PRAKTIJKLEERROUTEREGIOVERPLEEGKUNDIGE

TECHNOLOGIE VOOR
WARME ZORG INVENTARISATIE TOEKOMSTIGE

WOONBEHOEFTE

REGIONALE ONTWIKKELVISIE

De regionale visie is ondertekend door alle
13 zorgaanbieders. De visie bestaat uit 6

bouwstenen: arbeidsmarkt, leren en ontwikkelen,
innovatie, passende zorg, preventie en

netwerksamenwerking.

De regioverpleegkundigen zijn actief. Ook ZGR maakt
gebruik van de mogelijkheid om de

regioverpleegkundige in de avond of nacht op te
roepen.  De positionering van de

regioverpleegkundige t.o.v. andere verpleegkundige
functies intern is nog wel een aandachtspunt. 

De Sallandse Praktijkleerroute
is uitgebreid met een tweede VG-

aanbieder. Aandachtspunten zijn de
wisseling van de projectleider en de
inzet van capaciteit per organisatie. 

Het rapport huisvestingsopgaaf Wlz-wonen 2040
is gepubliceerd. ZGR gebruikt deze inzichten in de

doorontwikkeling van wonen en zorg zoals VPT
en de samenwerking met woningcorporaties en

gemeente. Betrokken zorgorganisaties hebben een regionaal
eHealth evenement georganiseerd.

VIJF THEMA'S

Er hebben SBAR-trainingen plaatsgevonden om
eenduidige communicatie tussen zorgverleners

onderling te realiseren.

VERVOLG

OVERIGE SUCCESSEN

 Betrokken zorgorganisaties hebben een          
         regionaal eHealth evenement georganiseerd.           

     Voor 2021 is daarnaast een aanvulling
op het bestaande plan ingediend. 





ELKAAR WAARDEREN EN 

AANDACHT GEVEN 
COLLEGA'S VAN ANGEL! CUSTODES VERTELLEN 

Het gewone leuen stond stil äjdens oorona Gam feestjes, ver
jaardagen of andere vormen van samen3ijn De privé-agenda 
wos uan het ene op het andere moment leeg. En ook op het 
welt? kwamen 3allen stl te lit;}gen. Trainingen en rursvssen 
gingen niet door en tromouerleggen waren niet mogelijk. 
Medewelt?ers van Angeli custodes uerteUen ouer het effect 
daarvan op hun dagelipse we ril. 

Nieuwe boon In coronotIJd 
Wendy Flim is begin maart gestort ols coördinerend mede
werher we�ijn en uertell ouer haar eruaring ols nieuwhomer 
in de3e bij3ondere lijd. "Tsja, dat ging wet euen anders dan 

"Corona hee� mij gedwongen 
om nóg meer te RijRen 

naar de cliënt· 

uerwacht lh werhte nog maar 3es dagen bij AngeU Custo
des en toen stond de wereld opeens op 3ijn hop. Getuhhlg hon 

ih een aantal coronagerelateerde 3ahen oppahhen en ben il? 
gewoon gaan doen. Inspringen op de gaten die ulelen. Van 
prohllsche ondersteuning door een planning te mohen. Tot het 
ondersteunen bij het ontbijt. Positief was dat ik daardoor toch 
heel snel collega's en cliënten leerde hennen." Al met al blikt 
Wendy terug op een goede introductieperiode. corona heeft 
mij gedwongen om nóg meer te hijhen naar de cliënt 'Het is 
soms echt omdenhen·, 3egt 3e. "In mijn enthousiasme uergeet 
ih soms de regels en dan 3ing ih per ongeluh toch een Liedje 
met een cliënt Maar Ik han nog steeds uolop genieten uan de 
hleine dingen. Voor de eerste heer een rtetstochtje met een me
neer op de duoflels. Samen met een glimlach uan oor tot oor 
genieten uan de 30n en de omgeuing. Hoe mooi is dat! Mijn tip 
uoor collega's? Bl

i

jf hijhen uanuït de cliënt Zoeh naar moge
lijhheden en ga het gewoon doen!" 

Aandacht 
Marian te Wierik, medewerker facilitaire seruices: 'Het is uoor
at de saamhorigheid, het geuoet uan ·we doen het samen' 
geweest wat 3orgde uoor een g euoel uan blijdschap. Ik heb 

soms lange dagen gewemt en tahen opgepaht die ik 

nonmaal gesproken niet 3ou doen. Maar nee, dot uoet
de niet als extra werhdruh. Soms had ih wet 3orgen. 
Voorol de angst om de persoon te 3ijn die een ander 
besmet heeft. RUIMTE 3it uoor mij uooral In het per
soonlijhe contact met on3e bewoners. Hoe druk Je ook 
bent, euen dat praatje en aandacht uoor ethoar. Ja, 
dat is belangrijk uoor mijl' 

"Het is écht belangrijR om tijd 
voor elRaar te nemen en 
oprechte aandacht en 

waardering uoor elRaar te 
hebben" 

BUJuen praten 
Irma Albers, uelöorgende: 'Ik hon niet 3eggen dat ik 

de afgelopen periode meer of juist minder werkdruk 
of ruimte heb eruaren. Ouerteggen gingen niet door 
en daardoor hielden we tijd ouer. Maar tegelijkertijd 
uroeg het wemen uolgens de protocollen ook ueel tijd. 
Je moest toch elhe keer goed bijhouden of er wij3i
gingen waren. Ik heb een bewoner uelöorgd die op 
basis uan bepaalde klachten getest moest worden. 
Dat wachten op de uitslag, dat uond ih echt spannend. 
Je neemt extra beschermende maatregelen en bent 
uoortdurend alert op bi.i3onderheden. Ik was heel op
gelucht toen bleeh dat het testresultaat negatief was. 
Hoe haal ih ple3ier uit mijn werk? lh heb een heel mn 
team en samen 3orgen we eruoor dat on3e bewoners 
30 goed mogelijk door d�e periode heen komen. Hoe? 
Door extro aandacht of het organiseren uon een acti
uilelt om afleiding te bieden. 

Wat ik mijn collega's wil meegeuen, is dat we uooral 
met ethaar moeten blijuen praten ouer wat ons be3ig
houdt Ben je bang oF uerdr ietig of wordt de spanning 
jou te ueet? Dat is logisch, maar bllJF er alsjeblieft niet 
alleen mee worstelen en deel je geuoelens. Het is écht 
belangrijk om tijd uoor ethoar te nemen en oprech
te aandacht en waardering uoor elhaar te hebben. 
·samen staan we sterk!'
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Over de locaties: 

STEVENSKAMP EN STEVENSERF 

Terugblik doelstellingen Locatieplan 

ZGR Stevenskamp is al sinds eind jaren 60 een geliefde plek in de regio waar verschillende vormen van 
verpleeghuiszorg worden geboden. In de 28 appartementen biedt de woonzorglocatie een warm thuis 
aan senioren met voornamelijk een somatische zorgvraag. De locatie beschikt daarnaast over 11 ELV
appartementen waar cliënten tijdelijk kunnen verblijven en biedt dagbesteding basis en Ontmoeten in 
eigen dorp aan senioren uit de omgeving. 

De naastgelegen woonzorglocatie ZGR Stevenserf is de ideale plek voor de Sallandse senior die houdt van 
het landelijke leven en behoefte heeft aan veel bewegingsruimte. De kleinschalige en landelijk gelegen 
woonvorm biedt onderdak aan mensen met geheugenproblemen die 24 uur per dag zorg of begeleiding 
nodig hebben. 

In deze sheet zijn op basis van het jaarplan 2020 voor beide locaties de successen, leerpunten en punten 
waar we nog aan werken weergegeven. Ook zijn de activiteiten die vanwege corona tijdelijk zijn 
stopgezet of niet gerealiseerd weergegeven. Deze punten zijn meegenomen in het Kwaliteitsplan van 
2021 en zullen dit jaar alsnog gerealiseerd worden. Daarnaast is er aandacht voor de inzet van de extra 
middelen op beide locaties. Mede hierdoor is er op de locaties meer tijd en aandacht voor het (individueel) 
welzijn en welbevinden van bewoners gecreëerd. 

Successen 

EXTRA MIDDELEN IN BEELD 

V.l.n.r. nieuwe routes voor het fietslabyrinth, samen 1,5 meter
gebak maken, genieten van een coronaproof buitenconcert en
alle ingrediënten voor een succesvolle
coronaproof kamerbingo.

• Zingeving/ geestelijke verzorging: de geestelijk verzorger heeft
d.m.v. individuele bezoeken, beeldbellen en de babbelbox contact
met de bewoners kunnen onderhouden.

Waar we nog aan werken Aandachtspunten 

• Inzet muziektherapeut: door de inzet van de muziektherapeut
worden de creativiteit en herinneringen tot leven gebracht, wat een
positief effect heeft op het welbevinden van de cliënt.

• Inzet contactclown: zorgt voor ontspanning bij bewoners met
(ernstige) dementie en doorbreekt het sociaal isolement.

• Begeleiding huiskamer PG: permanente aanwezigheid in de
huiskamer, waardoor cliënten meer eigen regie kunnen krijgen en
escalatie en onrust wordt voorkomen.

• Organiseren van groene activiteiten: zoals bloemschikken en het
poten van bloemen in de plantenbakken binnen en buiten.

• Aanschaf Smart TV: bekostigd via de gelden van Waardigheid &
Trots. De TV wordt ingezet om oude muziek, video's en
programma's op af te spelen.

• Kennis en kunde: deskundigheidsbevordering op het gebied van
specifieke ziektebeelden en verpleegtechnische handelingen.

• Welzijn: inzet welzijnsdienst op de zondagen. Meer aandacht voor
het individuele welzijn van de cliënt en een nauwe samenwerking
tussen zorg- en welzijnsmedewerkers.

• Personele inzet: door coronaregels zijn medewerkers tijdelijk
ingezet op andere plekken en in andere functies.

• Koken: verder ontwikkelen van het
koken met bewoners.

• Vitaliteit: structurele aandacht voor
vitaliteit en bewegen door o.a. gebruik
te maken van het beweegpad.

• Aangenaam wonen: door extra inzet en
ondersteuning van de facilitair medewerker is
er meer aandacht en tijd voor de individuele
behoeften van de bewoner, zoals koffiedrinken,
samen opruimen of een wandeling maken. Door
formatieproblemen vanwege corona is deze
extra inzet tijdelijk stopgezet.

Tijdelijk gepauzeerd 
door corona 

• De training "Hoe geef je eigen regie": waarin het geven en
monitoren en het toezien op het verbeteren van het
welbevinden van bewoners centraal staat en medewerkers
leren om dit toe te passen in hun werkzaamheden.

• Uitstapjes: zowel op individueel als op gezamenlijk niveau,
zoals een dagje Giethoorn, uit eten en zwemmen.



ZONDER HEN IS HET KAAL 
ALS VRIJWILLIGERS TIJDEL.JK WEGVALLEN 

Ruim 600 trouwe en enthousiaste urijwiWgers lfJrgen ers omen met on0e medewemers uoor dot OnJediënten de üefde, oondodlt 
en ondersteuning krijgen die 0ij lP uerdienen. Vrijwilli<Jers 0ijn onmisbaar en geuen mede klei.r aan on0e organisatie door juist 
een beetje extra te bieden. Totdat in maart de deuren uon on0e woonlfJrglDcoties door het coronouiros opeens op s/Dt gingen en 
urijwilligers niet langer welkom woren In onee geyomenlij?e stryd tegen het uirus. Er wos ueel begrip maar de maatregel had 
wel een grote impact. 

Samen anders 01'9anlseren 
Door hetslulten van de locaties werden bewoners steeds meer 
bepemt In hun doen en loten. Hun wereldje werd letterlijk 
kleiner. "De vrijwilligers hebben we echt gemist Zonder 
hen is het kool hebben we gememt Ze iijn echt de extra kers 
op de taart voor de cUi!nten•, 3egt Carine Kruiper, vrijwilligers
coördinator op Angeli Custodes. Doordat vrijwilligers door 
de coronomootregeten niet meer ronden worden lnge;et, 
moesten dingen In 3eer liorte tijd anders georganiseerd 
worden. 'We hebben gekeken naar de vele processen waar 
normaal gesproken urijwilllgers op worden ingeiet en hebben 
bepaald welke token vervangen moesten worden•, vertelt 
Ilse Poppe, vrijwilllgerscoördinotor van Steuensl!omp en 
Stevenserf. Op alle locaties hebben medewemers somen 
de schouders eronder ge;et door extra te werken of tijdelijk 
andere wem3oomheden te doen. 

"Ze iün echt de Rers op de taart 
uoor de cliënten"

Ondanks afstand dichtbij 
Vlo de vrijwilligersnieuwsbrief werden vrijwilligers op 
de hoogte gehouden van de algemene ontwil!liellngen. 
Daarnaast deden de vrijwilllgerscoördinotoren er alles aan 
om op afstond op hun eigen persoonlijke manier in verbinding 
te blijven met de vrijwilligers 'Het voelde heel raar om 
door het huis te lopen en geen oonsprool! te hebben van

vrijwilligers. Il! ben gaan denken vanuit mogelijkheden en 
heb vr

i

jwilligers spontaan opgebeld voor een luisterend oor. 
Niet alleen het werl! 3elf viel voor velen von hen weg, moor 

ooi! een stukje doginvulUng en sociaal contact", vertelt Ilse. 
Vrijwilligers bleven erg betrol!l!en en waren benieuwd hoe 
het met de medewerl!ers en cliënten ging. Onderling hadden 
de vrijwilligerscoördinotoren ooi! regelmatig contact en � 
ontstond het idee om alle vrijwilligers een persoonlljl!e kaart

te sturen. iedereen heeft de ruimte genomen om door een eigen 
invulling aan te geven. Door bijvoorbeeld bewoners de kaarten 
te loten maken of door voor iedere vri jwilliger een persoonUjl!e 
tekst te schrijven. 

vooruitkijken 
Gelul!l!ig mochten vrijwilligers op den duur onder bepaalde 
uoorwoorden weer inge;et worden. "Eén van de voste 
vrijwilligers op Angeti custodes werd binnengehaald alsof hij 
Sintemloos was. En je 3let 0011 wat voor een positieve impact 
het wekelijkse potje rummiliub - wat nu vanwege corona één 
op één wordt gedaan- op het wet.yjn uon de ctii!nt kon hebben. 
Eén bewoner yt ietfs al een uur van tevoren klaar op hoor 
kamer met thee en l!oel!jes, 3ó erg l!ijl!t 3ij ernaar uit", vertelt 
Carine. Sommige vrijwilligers l!ie;en ervoor om nog even niet 
inge;et te worden, wat heet begrijpelijk Is. Voor een aantal 
vrijwilligers was tijdelijke afstond een natuurlijk moment om 
afscheid te nemen als vrijwilliger. 

De;e situotle heeft Ilse ooi! nieuwe i03ichten gegeven. "We yjn 
gaan nodenl!en hoe we urijwllllgers in de toeoomst willen 
i03etten. ool!ge;iendeontwil!l!el ingen van nieuw Stevensl!omp. 
Daarbij vind ili het belangrijk dot vrijwilligers werk doen waar 
3e ple;ier in hebben. Een periode van rust Is vaal! ooi! een 
moment van be;inning. Vrijwilligers heb il! daarom gevraagd 
of 3e he(3elfde urijwilligerswerl! willen blijven doen of wellicht 
ooi! openstaan voor een nieuwe uitdaging." 

"Iedereen heeft de 
ruimte geno 
eigen inuulli 



SWAENEWOERD

Successen Waar we nog aan werken Aandachtspunten

Mobiele keuken: is in gebruik, regelmatig wordt er
samen met cliënten zelf gekookt.
Welzijn voorop: ook in het weekend is er op beide dagen
een welzijnsdienst ingeroosterd, zodat ook in het
weekend meer tijd en aandacht is voor welzijn.
Groenbeleving: De binnentuin van Swaenewoerd is
veranderd van een grasveld in een bloeiende en
groeiende tuin, waarin door cliënten, vrijwilligers en
omwonenden gewerkt, geoogst en genoten wordt.
Communicatie: veel aandacht voor communicatie in het
team en richting familie. Hierdoor is de kwaliteit van de
zorg en het contact met familie beter geworden.
SPL: afgelopen jaar zijn 4 SPL leerlingen gestart op SW,
en 4 medewerkers volgen de cursus werkbegeleiding
vanuit de SPL. We raken steeds meer gewend aan deze
andere manier van opleiden en leren en leiden hierdoor 
deskundige toekomstige collega's op.

Groenbeleving binnen: de plannen zijn
er, nu nog de uitvoering.
Zingeving: structurele aandacht voor dit
onderwerp. Opnieuw opstarten van de
gespreksgroep zingeving in 2021 die in
2020 vanwege corona stil is komen te
liggen. 

Hartewensen: zijn in 2020 waar mogelijk
vervuld. In 2021 zullen we een vervolg
geven aan deze wensen.

V.l.n.r.de vergroening van de binnentuin, al fietsend terug in de tijd in het
Raalte van de jaren '70  en de aanschaf van de mobiele keuken, waardoor
medewerkers zowel binnen als buiten samen met bewoners kunnen
koken.

Terugblik doelstellingen Locatieplan

EXTRA MIDDELEN IN BEELD

Over de locatie
Woonzorglocatie ZGR Swaenewoerd biedt in hartje Raalte een warm thuis aan 25 cliënten
met veelal een somatische zorgvraag. Daarnaast zijn er een aantal cliënten met dementie en
een aantal cliënten met psychosociale zorgvragen.

Naast ZGR Swaenewoerd ligt Buurtcentrum DeBuut. Hier kunnen bewoners, buurtgenoten
en cliënten in de wijk terecht voor een lekker kopje koffie of een warme maaltijd. Daarnaast
worden hier dagelijks allerlei activiteiten georganiseerd. 

In deze sheet zijn op basis van het jaarplan 2020 voor de locatie de successen, leerpunten en
punten waar we nog aan werken weergegeven. Daarnaast is er aandacht voor de inzet van
de extra middelen op de locatie. Mede hierdoor is er op de locatie meer tijd en aandacht
voor het (individueel) welzijn en welbevinden van bewoners gecreëerd. Zo zijn er
verschillende coronaproof buitenconcerten georganiseerd, zijn de individuele
hartenwensen van bewoners in kaart gebracht en vervuld, is de locatie zowel binnen als
buiten vergroend en is er een mobiele keuken en een Crdl aangeschaft ter ondersteuning
van het welbevinden van bewoners. 

Intervisie: heeft vanwege corona-
problematiek nog niet plaatsgevonden. 
Scholing: over multi-problematiek hebben
niet tot nauwelijks plaatsgevonden. 

Tijdelijk gepauzeerd 
door corona

De locatie Swaenewoerd werd tijdens de 
eerste coronagolf hard geraakt. Lees hier 
het indrukwekkende verhaal van de locatie. 



WANNEER HET CORONAVIRUS 

JOUW LOCATIE BINNENTREEDT 
HET VERHAAL VAN SWAENEWOERD 

Het coronauirus leek in eerste ilstmtfe een uer-um-ons-tJed
s/Jow. Alles ging gewoon door terwijl achter de schermen door 
het crlsistrom uerschiUende scenario's werden uitgedacht 
Totdat rond A:Jsen um de één op de mdere dag het uirus 0ijn 
intrede deed in Swaenewoero. 

De snelheid waarmee een groot deel uon het team W€rd uit
geschol!eld, was adembenemend. En uoor iedere medewerker 
was de situatie anders, dot mool!te het nog ingewil!l!elder. 
Er woren medewemers die positief getest waren en met 
wisselende symptomen thuis moesten blijuen. Er was 3org en 
angst ouer de eigen ge3ondheid. TegeUjl! was er onmacht en 
afstond doordat 3e niet honden ondersteunen terwijl dit juist 
30 hord nodig was op de locotle. 

Er 5ljn 
Andere medewerkers bleuen samen met uele extra honden 
oon het werlt Medewerkers werl!ten soms tien tot twaalf uur 
per dog, kwamen op urije dogen en gouen alles uoor hun 
bewoners. 'Het was iwoor•, uei,ucht Moniek Nijboer. "Moor 
tegeUjkertijd wilde je er ook gewoon 3ijn! Om te 3orgen en 
aandacht te geuen oon onie bewoners, uoorol op de mo
menten dot familie er niet uoor 3e kon 3ijn. Hoe ik het uol
hield om diensten uan twaalf uur te werl!en? Ik heb longe 
wandelingen met on3e hond gemaakt. gewoon om mijn 
hoofd te legen." 

Cohortteam 
De uertrouwde recreatieruimte, waar normoot gesprol!en 
altijd 3oueel g�elligheid heerst, werd in de3e periode in rop 
tempo omgebouwd naar een cohortafdeUng waar besmette 
bewoners uerpleegd werden. Er W€rd een opart cohortteom 
geuormd, bestaande uit een mix uon uoste medewemers en 
medewerkers uan andere locaties. Gerda Kopper� manager 
uan Swaenewoerd uertelt 'Als manager denk il! graag twee 
stappen uooruit en nu had il! het geuoel regelmatig achter de 

feiten oon te lopen. Alsof het uirus ons 
steeds een stap uoor wist te blijuen .... 
De grilligheid uon de6e 6iekte rool!t je 
ook emotioneel, hoe ervaren je ook bent 
Het werl!en in PBM is 3woor, 3eker met 
de hoge temperaturen. Ik heb on�ettend 
ueel bewondering uoor iedereen die ych 
urijwilUg uoor het cohortteam heen 
aangemeld." 

lellen blJ5etten 
Waardering is er ook uoor hoor eigen medewerkers die er 
ondonlls het hoge 3iekteuei,uim uoor 3orgden dot nieuW€ 
tijdelijke collega's W€gwijs werden gemaakt. Alle 6ellen 
werden bijg�et om bewoners de 3org en ondersteuning te 
geuen die ie nodig hadden. 'Niemand l!loogde, iedereen deed 
wat hij moest doen, ooi! wanneer het ging om l!lusjes die 
normaal gesprol!en niet bij je tal!enpol!ket hoorden." 

Extra honden 

Elly Bosman Is één uan de nieuwe medewerl!ers die - no 
twintig jaar niet meer in de 3org wer11iaam te 3ijn geweest 
- gehoor gaf aan de landelijke oproep 'extra handen in de
3org'. "Ik had het uerschrikl!elijl! geuonden om thuis te 3itten,
wetende dot er tehorten 3ijn', 3egt Elly. "Binnen twee dogen
nadat il! me had aangemeld, draaide ik mijn eerste dienst
op Swoenewoerd." Veel tijd om in te W€rken was er op dat
moment niet ·ondonlls de hectlel! en de 3orgen was de sfeer
warm en uoelde ik me erg wetl!om. Ik heb ueel respect uoor
het team en Gerda. Mooi hoe 3ij met de situatie omgingen.
Het uerdriet en de eenioomheld uan bewoners maakte Indruk
op me. En tegeUjl!ert ijd uoelde il! dat het er echt toe deed
dat il! het team l!on ondersteunen·. Inmiddels heen Elly een
oost contract en combineert 3e het W€rl!en in de 3org met het
werken in de eigen yiol! die 3e samen met haar man heen

Herlnnerlngsulerlng 
De coronaprotocollen 3ijn hord in tijden uan uerlies en rouw. 
Familie mocht alleen in de allerlaatste fase afscheid nemen 
uan hun dierbare. Er was tijd noch ruimte uoor een possend 
afscheid. Iets wot ueel medewerkers en bewoners moeilijl! 
l!unnen uerwerl!en. Swaenewoerd is een l!lein huis en ·ons 
l!ent ons'. José Nljl!amp, uerpleegl!undlge en medewerl!er 
we�ijn, uertelt ouer het plan uon enl!ele medewerkers om 
een herdenl!ingsdienst te organiseren. "Iets wat normaal 
gesprol!en niet wordt gedaan. maar het 3ijn ui�onderlijke 
tijden", aldus José. 'Het rookte ons diep dat on3e bewoners 
tijdens momenten uan same"6ijn teLRens het gemis noemden·. 
Met hulp uan 0"6e geesteUjl! uei,orger Moni Klein Gunnewiek 
is een mooie herinneringsuiering gehouden. Jose uertelt 
uol trots ouer hoe hoor collega Agnes uan der Burg een 
prachtig gedicht heen geschreuen met een persoonUjl! woord 
ouer iedere ouerleden bewoner. Dit gedicht is samen met een 

l!aors ols gebaar uon troost aan de familie uon de ouerleden 
bewoners gegeuen. 
Het gedicht uan Agnes kun je liien op Intranet 

Vooruitkijken 
En hoe go Je uerderna 3o'n periode? Daar is Gerda heel duidelijk 
ouer. -Veel 3aken 3ijn blijuen liggen, moor tijd uoor reflectie 
en b�inning l!omt op de eerste plaats. We gaan ontdel!l!en 
hoe je als team weer met eLRoor in uerbinding oomt Als je 
niet oppas� ontstaat er een l!loof tussen medewerkers omdat 
iedereen de periode anders heen eruaren." Een tijd long 
heerste er ooi! een schuldgeuoel 'Het is uerspilde energie om 
ons te gaan focussen op urogen als wie heen er wat uerkeerd 
gedaan·. meent Gerda. Elly 3egt doorouer 'De uitdaging is om 
samen als team weer uooruit te durven l!ijken en ons niet te 
laten beheersen door de angst· 



MIEN
Terugblik doelstellingen jaarplan 2020

Successen

Waar we nog aan werken

Centreren cliënten aanleunwoningen locaties, de “erven”.
Diepgang geven aan functie gerelateerde overleggen.
Positionering wijkverpleegkundigen.
Verpleegkundig Specialist: medewerker heeft eerste opleidingsjaar succesvol afgerond.
Medimo: omdat intramuraal met Medimo werkt en we steeds meer transmuraal werken,
willen we binnen MIEN ook met Medimo gaan werken. Een projectgroep is hiermee bezig
geweest. Wanneer corona het toelaat zal dit geïmplementeerd worden.

Samenwerking collega’s.
Opvangen van ziekte door collega’s.
Aandacht voor zelfregie cliënt.
Overleggen via Teams.

ELV

Inzet ELV: door corona hebben we ELV niet
optimaal kunnen inzetten. De ELV bedden in
SK zijn ingericht als cohort en de ELV AC zijn
ingezet voor corona cliënten. Binnen AC
hebben we wel ELV cliënten mogen
ontvangen.

ELV: 6 ELV appartementen binnen
(transmuraal) AC gerealiseerd na
verbouwing.

HUISHOUDING

Structurele samenwerking met zorgteam ten
behoeve van cliënten.

Geen verdere aandachtspunten.

Opzet transmurale team (3x).
Structurele verbinding: MIEN en locaties.
Prezo Goud is behaald.
PREM uitgevoerd en mooie resultaten behaald.
Compaan Beeldzorg: is versneld uitgerold en

 geïmplementeerd. 

Inzet centrale planner binnen MIEN.

Aandachtspunten

WIJKVERPLEGING

ZGR MIEN heeft in 2014 zijn intrede gedaan als extramurale tak binnen ZGR. Inmiddels levert MIEN aan ruim
200 cliënten in de wijk zorg en ondersteuning.  Daarnaast bieden medewerkers van MIEN op de locaties ZGR
Angeli Custodes en ZGR Stevenskamp zorg en ondersteuning aan cliënten die op basis van eerstelijns verblijf
tijdelijk bij ons verblijven. 

In deze sheet zijn op basis van het jaarplan 2020 per organisatieonderdeel de successen, leerpunten en punten
waar we nog aan werken weergegeven.  Ook zijn de projecten die vanwege corona tijdelijk zijn stopgezet of
niet gerealiseerd weergegeven. Deze punten zijn meegenomen in het Kwaliteitsplan van 2021 en zullen dit
jaar alsnog gerealiseerd worden. 

Deskundigheidsbevordering.
Zorgplannen: optimaliseren opstellen/registeren .
Teambuilding teams.

Tijdelijk gepauzeerd 
door corona

Deskundigheidsbevordering.

Ook voor MIEN waren er genoeg 
uitdagingen in coronatijd. 
Wijkverpleegkundige Annike deelt in dit 
artikel graag haar ervaringen. 



CORONA EN THUISZORG 
"HET WAS VOOR IEDEREEN SPANNEND EN VOOR IEDEREEN ANDERS" 

Eén organisatie, één gedachtengoed, een diuersiteit aan 
ooi/ego's en teams, uerschil/ende wert?gebieden er, uiteei>
lopende wer�aamhe1en. Corona heeft laten 0ier, dat iedereen 
uoor andere uitdagingen stond en staat De oorono/ijd pakt 
niet uoor iedereer, hetJel{de uit. Maar we doer, het samen. 

Wert!en op een locatie heeft een andere dynamiek don werken 
in de iorg aan huis. En werken in het grote dorp Raalte was 
en is anders don in het buitengebied. Klosino Postmo Is 
coördlnerend wij�erpleegkundige in RooUe en 3egt: "Het was 
hectisch, het was anders en ik ben supertrots op ons!'. Collega 
Annike uon der Schoof uon MIEN Heeten uult aan: "Het was 
uoor iedereen spannend, en uoor iedereen anders. Corona 
heeft ons allemaal gerookt". 

Heeten 

"Maanden geleden leek corona nog iets uon Brabant en de 
grote steden. Wanneer hemt het bij ons? Ole uroog speelde 
steeds in het achterhoofd", 3egt Annike. Uiteindelijk hietd 
corona 3ich In Heeten rustig. "De protocollen logen klaar 
moor die 3ijn theorie 3olong je 3e er niet bij hoeft te pakken. We 
waren dus alert, en gek genoeg bracht de eerste uerdenking 

uon corona ons wat rusl Toen gingen de protocollen leuen en 
beseften we dot wij dit oon honden." 

Raalte 
Bij MIEN In Raalte was het drukher. Al urij in het begin uon 
de coronoperiode was er een couid-sterfgeuol en meerdere 
cliënten werden 3iek. Een oontol medewerkers gouen oon Juist 
bij d�e cliënten te willen blijuen wertien. Kloslno: "Petje of 
uoor medewert!ers die opstonden en koien uoor de moeilijkere 
weg!" Medewerkers uoelden wat 3e te doen hadden. 
Sommigen wilden minder werken. Sommigen juist meer. 
En er waren collega's met klachten. "Het is hortuerwormend 
om te 3ien hoe natuurlijk en prettig dit allemaal ging. iedereen 
nom en kreeg ruimte uoor alles wat speelde. Wij hebben passie 
uoor het uok en dot is in d�e tijd weer io ontiettend duidelijk 
geworoen", uerte\t 6e enthousiast 

Eenioamheld 
En ondertussen was er op de locaties ueel aan de hond. Wat 
deed dot met de collega's uon MIEN in Heeten? Annike: "We 
hoorden uon de pieken, de onrusl Je wilt je collega's ontlasten 
en helpen, moor dot kon niet altijd. En wij hadden ook on3e 

eigen uitdagingen. Ondanks het feit dot onie cliënten wél 
be3oek mochten krijgen, 3ogen we mensen uereen3omen. Dot 
was pijnlijk om te 3ien. Waar de mensen op de locaties de hele 
dog uermookt werden en structuur werd geboden, uielen on3e 
cliënten in een gat. Geen dagbesteding en minder b€3oek don 
gewoonlijk. De behoefte aan structuur en een prooije was 
groot. Gelukkig werd beeld3orgbellen uersneld ingeuoerd. D�e 
manier uon er uoor mensen 3ijn was uoor ons allemaal nieuw. 
Moor het werkt!" 

"We hoorden uan de pieken, 
de onrusl Je wilt je collega's 

ontlasten en hel.pen, maar 
dat lmn niet altijd" 

Ook Klosino Is gerookt als 3e ouer een30omheid bij hoor 
cliënten spreekt "Ik hoor nog steeds regelmatig dot cliënten 
oongeuen dot dót het ergste was en soms nog is." Sommige 
cliënten kregen geen b�ek omdat de familie het risico niet 
wilde nemen. "Dot doet wol We konden beeldbellen, ook met 
familie. En on3e fantastische medewert!ers we�ijn waren heel 
actief met het longsbrengen uon wem jes en tmutsetoctiultelten. 
Moor bij een euentuete uolgende uitbraak denk ik dot het goed 
Is om direct ln te speten op de angst en ee03oomheld die er is of 
nog goot romen." 

Op teleulsle 
Voor Klosino en hoor collega's kwam corona letterlijk heet 
dichtbij. We 30gen collega's op de locaties in beschermende 
kleding werken. We wisten dot 3e het 3woor hadden. "Don 3ie 
je opeens de wert!elijkheld die je dagelijks op teleuisie 3iet. Dot 
kon dus ook in Raalte, was mijn eerste gedachte. En doorno 
kon ik alleen moor trots 3ijn op iedereen uon ZGR. • 

Bescherming 

von3etfsprekend werden ouerol de RIVM-richtlijnen geuolgd. 
Aonuonkelijk geen mondkapjes, spotbril, handschoenen of 
schorl "We 3ogen dot bij andere orgonlsoUes wél maatregelen 
werden genomen. Dot was euen uerworrend, moor we hebben 
het geaccepteerd. En dot was prima·. 3egt Annike. Kloslno: 
"En ondertussen uonden on3e cliënten het spannend. Wél 
huishouding en 3org op �oek en geen l!inderen? Dot is niet 
altijd makkelijk uit te Leggen." 

In Heeten reageerden cliënten rustig op het feit dot er 
onbeschermd werd gewert!t, merkt Annlke. Pos in de 3omer 
kwamen er urogen ouer, uoorol uon naasten. "Dit heeft 
ongetwijfeld ook te maken met het feit dot de beschermings
middelen toen ook meer beschikbaar waren. Dot is niemand 
ontgaan. De kranten stonden er uol uon." 
Voor een klein aantal cliënten is de 3org tijdelijk gestopl "Zij 
wilden 3owel pch3elf beschermen als de 3org ontlasten. Best 
mooi hoe de 3elfreci30omheid hierdoor noodgedwongen is 
beuorderd", iegt Annike. 

Teamgeuoel 

De coronolijd heeft loten 3len hoe belongn]k team
betrokkenheid is. Teomouerteggen werden geannuleerd en 
collega's 30gen elkaar nog moor weinig. Moor dot heeft 
Annike en hoor team niet moedetoos gemaakt. "We 3ijn een 
betrokken team, en dot is gebleuen. Ik ben echt trots op ons!", 
uertelt Annike enthousiast 
Klosino wert!t in een team uon 40 medewerkers. Ook en 
misschien wel juist nu is communicatie belangrijk. "Ik belde 
elke dog twee keer met de dienstdoende collega. Hoe stoot 
net eruoor? Zijn er nieuwe besmettingen bij cUënten gecon
stateerd? Wat speelt er nog meer? Zo konden we inspelen op 
ontwikkelingen en behoeftes uon cliënten én medewerkers. 
Dot dagelijks contact was écht nood3ol!etijk. Het was ook 
�jn dot on3e manager 24/7 bereikbaar was. We bleuen nauw 
betrokken by elkaar. Dot uoelt goed!" 

Verder 

De tweede coronogolf is inmiddels 
een feit Wat Klosino deie keer 
anders doet? "We 3ullen er weer 
uolop in gaan natuurlijk. Moor de 
collegiale uinger aan de pols 3ol 
belangrijker worden. Het is een 
intensieue periode geweest. Ook 
de mentale betasting was grool 
We 3ullen nóg meer aandacht 
hebben uoor de gemoedsrust uon 
de cliënt én de medewerker. Dot 
kunnen wij. Want wij 3orgen, ook 

uoor etkoor·. 
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Afkortingenlijst

Samen leren, ervaren en verbeteren

ADL:     Algemene dagelijkse levensverrichtingen
AVG:     Algemene verordening gegevensbescherming
BOM:   Brein Omgevings Methodiek
CIP:       Commissie infectie preventie
ECD:    Elektronisch cliënten dossier
ELV:      Eerstelijnsverblijf
EVV:      Eerst verantwoordelijke verzorgende
Fte:        Fulltime-Equivalent
GDC:   Geneesmiddelen distributie commissie
GDP:   Geneesmiddelen distributie protocol
GVP:     Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie
HCDO:    Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken
MDO:     Multidisciplinair overleg
MIC:       Meldingen Incidenten Cliënten
MIM:       Meldingen incidenten medewerkers
MKO:      Middenkader overleg
MPT:       Modulair pakket thuis
NPS-score: Net Promoter Score

PaTz:   Palliatieve Thuiszorg
PBM:   Persoonlijke beschermingsmiddelen
PG:       Psychogeriatrie
Prem:  Patient Reported Experience Measure
Prezo:  Prestatie indicatoren zorg
RI&E:  Risico inventarisatie en evaluatie
SLA:  Service Level Agreement
SO:  Specialist Ouderengeneeskunde
VAR:  Verpleegkundige Adviesraad
VPT:  Volledig pakket thuis
VS:   Verpleegkundig Specialist
Wlz:  Wet langdurige zorg
Wzd:  Wet zorg en dwang
Wmo:  Wet Maatschappelijke ondersteuning
Zvw:  Zorgverzekeringswet
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