Kwaliteitsverslag van Stichting Reigershoeve over het jaar 2021
Inleiding
Waarom dit kwaliteitsverslag?
In het Kwaliteitskader voor de Verpleeghuiszorg staat dat alle woonzorgvoorzieningen die
verpleeghuiszorg bieden jaarlijks een kwaliteitsplan- en verslag opstellen. De Reigershoeve werkt
vanuit een duidelijke missie en visie, die goed aansluiten bij het Kwaliteitskader. In dit document
maken we steeds weer de koppeling naar onze missie en visie, omdat dit hetgeen is wat de
Reigershoeve drijft. Dit kwaliteitsverslag heeft betrekking op de woonzorg zoals geboden op de
Reigershoeve is in 2021 (de Ontmoetingsplek is dus grotendeels buiten beschouwing gelaten) en
beschrijft of de beleidsplannen zoals opgesteld in ons kwaliteitsplan voor 2021, ook daadwerkelijk
zijn gerealiseerd.
Missie
Woonzorgboerderij de Reigershoeve biedt een thuis aan 27 bewoners met dementie. Daarnaast
bezoeken gemiddeld 30 mensen met dementie wekelijks één of meerdere dagen onze
Ontmoetingsplek de Vrolijke Merrie. De Reigershoeve heeft vier belangrijke doelstellingen die samen
onze missie vormen.
➢ Ten eerste willen we onze bewoners, deelnemers én hun naasten buitengewoon goede zorg en
begeleiding bieden. Dit betekent zorg in een omgeving waar mensen hun leven voort kunnen
zetten, waar zij worden gerespecteerd om wie zij zijn en waar zij zich prettig en van waarde
voelen. Deze zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn; ook voor mensen met een kleine beurs.
In de visie van de Reigershoeve zijn de behoeften en gewoonten van de bewoners en bezoekers
dan ook het uitgangspunt. Het welzijn van de bewoners en deelnemers staat altijd voorop. De
ervaren vrijheid is hierbij een groot goed.
➢ Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat we alleen buitengewoon goede zorg kunnen bieden als de
Reigershoeve ook een goede werkgever is. We doen er daarom alles aan om voldoende
betrokken, gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers in ons team te hebben die
zorgverantwoordelijkheid willen en durven dragen.
➢ Naast bewoners en medewerkers, zijn uiteraard ook familieleden en vrijwilligers betrokken bij de
Reigershoeve. Samen vormen we een sociale gemeenschap, waarin iedereen ertoe doet, we naar
elkaar luisteren, elkaar accepteren voor wie we zijn, en waarin we omkijken naar elkaar.
➢ Tot slot willen we ook graag anderen inspireren om buitengewoon goede zorg aan mensen met
dementie te bieden.
Visie
Wij werken aan deze doelstellingen volgens de kernwaarden uit onze visie over wat goede zorg voor
mensen met dementie is:
1. Niet de ziekte maar de mens is het uitgangspunt
2. Deskundige verzorging samen met de familie, gericht op behoeften
3. Een gevoel van thuis zijn kunnen ervaren door het voortzetten van gewoonten
4. We zeggen altijd ja, tenzij in de praktijk blijkt dat iets echt niet kan
5. Zonder vrijheid geen leven
6. Een betekenisvolle daginvulling maakt het leven de moeite waard
7. Midden in de maatschappij
Bijzondere omstandigheden 2021
In 2021 kampte de Reigershoeve, net als alle andere (zorg)organisaties, nog met de nasleep van de
coronapandemie die uitbrak in 2020. Begin 2021 werden medewerkers en bewoners gevaccineerd,
waardoor de dreiging van het virus afnam en versoepeling in maatregelen mogelijk werd. De ervaren
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druk door corona, zowel privé als in de werksituatie, heeft er echter aan bijgedragen dat een aantal
medewerkers langdurig is uitgevallen, waaronder één van de bestuurders. Eind 2021 leidden nieuwe
coronagolven tot veel kortdurend ziekteverzuim, waarbij soms een heel zorgteam tijdelijk uitviel.
Hierdoor zijn sommige plannen zoals opgesteld in het kwaliteitsplan 2021, niet tot uitvoer gekomen.
We zijn er trots op dat er ondanks deze omstandigheden toch nog heel veel is bereikt dankzij de
grote inspanningen van ons top-team aan medewerkers, bestuurder Bernadette, alle betrokken
familieleden en vrienden en natuurlijk ook onze vrijwilligers, waaronder onze gepensioneerde
bestuurder Henk. Bovenal zijn wij er trots op dat dit alles niets af heeft gedaan aan de liefde en
aandacht die wij onze bewoners en deelnemers van de Ontmoetingsplek zo gunnen.
We zijn blij te kunnen melden dat 2022 er een stuk zonniger uitziet en de meeste collega’s weer
helemaal de oude zijn of er snel weer bovenop zullen komen.

Leeswijzer
In de volgende hoofdstukken van dit kwaliteitsverslag worden de acht speerpunten uit het
kwaliteitskader behandeld. Deze zijn in de figuur hierboven weergegeven. We leggen hierbij waar
mogelijk de link naar onze eigen visiekernwaarden. Steeds is weergegeven in welke mate de plannen
die we in het kwaliteitsplan 2021 hadden opgenomen, zijn uitgevoerd.

1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Kwaliteitskader - Persoonsgerichte zorg en ondersteuning: wat wil de cliënt? Met zorg en
ondersteuning die optimaal aansluit op de situatie van de cliënt dragen verpleeghuizen bij aan het
verhogen van de kwaliteit van leven op alle leefgebieden. De kwaliteit van leven is voor iedere
bewoner anders en bestaat uit een combinatie van medische en verpleegkundige zorg,
ondersteuning, zingeving, welbevinden en participatie. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning krijgt
vorm in de relatie tussen de bewoner en zijn of haar naaste(n) en de zorgprofessional.
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Overlappende kernwaarde uit visie Reigershoeve
‘Niet de ziekte maar de mens met zijn eigen unieke behoeften is het uitgangspunt’
Mensen met dementie hebben weliswaar een aandoening waardoor zij dementie hebben gekregen,
maar zij zijn in de eerste plaats nog altijd mensen met hun eigen specifieke voorkeuren, wensen en
behoeften. Goede zorg en begeleiding is het vervullen van psychosociale behoeften. Niet de ziekte,
maar de mens staat dan ook centraal als wij het hebben over wonen, zorg en welzijn. Iedere bewoner
van de Reigershoeve moet zichzelf kunnen zijn en zijn eigen leven zoveel mogelijk kunnen voortzetten.
Hiervoor werken we nauw samen met de familie en naasten van de bewoner.
Volgens het kwaliteitskader vormen vier thema’s de basis voor persoonsgerichte zorg en
ondersteuning. Hieronder maken wij inzichtelijk wat de stand van zaken is op het gebied van
persoonsgerichte zorg en ondersteuning, hoe gewerkt wordt aan deze thema’s, en wat het resultaat
is.
1. Compassie – De bewoner ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip.
De visie blijvend onder de aandacht
Op de Reigershoeve willen we altijd de Mens blijven zien in onze bewoners. Hoe ziek zij ook zijn, de
dementie staat nooit op de voorgrond. Mensen met dementie hebben, net als iedereen, behoefte
aan liefde, nabijheid, een gevoel van veiligheid, troost, warmte en begrip, het gevoel erbij te horen,
bevestiging van hun identiteit, een betekenisvolle daginvulling, en sociale contacten. De
medewerkers van de Reigershoeve hebben, samen met naasten en vrijwilligers, de taak deze
behoeften te vervullen.
De Reigershoeve schept allereerst randvoorwaarden om deze taak
te volbrengen. Dat begint met de inzet van voldoende en
geschoold personeel. In 2021 hebben we net als voorgaande jaren
zoveel mogelijk medewerkers ingezet ten behoeve van de directe
dagelijkse zorg, met een overheadspercentage van minder dan
10%. Maar ook de keuze om niet te werken met uitzendkrachten
omdat externen niet bekend zijn met onze bewoners en hun
specifieke voorkeuren en behoeftes. Ook in 2021 zijn wij hier niet
van afgeweken, ook niet tijdens de coronagolven.
Het werken op een persoonsgerichte wijze vraagt veel van het
team, omdat het inspelen op individuele voorkeuren, wensen en
behoeften veel creativiteit, flexibiliteit en organisatietalent vraagt.
Voldoende tijd voor reflectie, overleg en continue aandacht voor
het begeleiden van de teams is daarom van groot belang.
Ook in 2021 vond er ten minste maandelijks
teamoverleg/omgangsoverleg plaats, waarin bewoners zijn besproken om hen zo goed mogelijk te
begeleiden en tijdig in te kunnen spelen op wensen en behoeftes. Om écht persoonsgerichte zorg te
kunnen bieden, hebben medewerkers op hun beurt net zo goed behoefte aan persoonsgerichte
begeleiding en aandacht. Daarom besteedden we in 2021 onverminderd aandacht aan individuele
gesprekken met medewerkers om hun behoeften te zien om het mooie maar soms complexe werk
uit te voeren.
Ondanks de coronaperikelen hebben we in 2021 weer een visiedag kunnen organiseren om
gezamenlijk te praten over hoe we bewoners en bezoekers van de Ontmoetingsplek blijvend de
aandacht en begeleiding kunnen bieden die zij nodig hebben.
Zo blijft onze visie constant onder de aandacht, met als resultaat dat de bewoners zich over het
algemeen prettig voelen en naasten tevreden zijn (zie hoofdstuk 8), net als medewerkers en
vrijwilligers.
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2. Uniek zijn – De cliënt wordt benaderd als individu, vanuit zijn persoonlijke verhaal en identiteit.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Bewoners goed in beeld
Om bewoners en deelnemers op de Reigershoeve hun eigen leven te laten leiden is het van groot
belang dat wij hun leven, routines, voorkeuren, persoonlijkheid en behoeftes kennen. Hier spannen
wij ons dan ook voor in. Voorafgaand aan de verhuizing van een nieuwe bewoner naar de
Reigershoeve gaan afgevaardigden van het zorgteam altijd op huisbezoek. Zo maken we alvast kennis
met de aanstaande bewoner, en krijgen we al veel indrukken over wie de bewoner is en hoe hij nu
leeft. Op basis van deze informatie richten we het voorlopige zorgleefplan in het elektronisch
cliëntendossier in Ons. Daarnaast vragen wij familie van bewoners om het Cliëntverhaal in
Carenzorgt in te vullen. Dit cliëntverhaal is voor de medewerkers prominenter zichtbaar in het
dossier van de bewoner in Ons. In de eerste week na verhuizing maken de Specialist
Ouderengeneeskunde en psycholoog kennis met de nieuwe bewoner en zijn of haar familie, en
worden wensen ten aanzien van het medisch beleid besproken. Binnen zes weken vindt het eerste
Multidisciplinair Overleg plaats, waarna het zorgleefplan wordt vastgesteld.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Levensboek
Verder vragen we familie ook altijd een Levensboek te maken, bij voorkeur samen met de bewoner
als dat mogelijk is. We merken dat een levensboek voor veel mensen met dementie een waardevol
middel is om herinneringen aan hun leven op te halen. Het boek helpt hen om het levensverhaal te
herinneren en hierover te praten. Bovendien leren medewerkers en vrijwilligers de bewoner door de
informatie en het gesprek erover, kennen zoals iemand voor zijn ziekte was. Het maken van het
levensboek is een plezierige activiteit voor zowel de bewoner als medewerker of vrijwilliger.
Hoewel familie de waarde van het levensboek inziet, merken we dat het vaak niet eenvoudig is om
een levensboek te maken. We hebben de indruk dat het soms lastig is te weten waar te beginnen en
dat wat ondersteuning of handvatten welkom zijn. In 2021 waren we al voornemens om het
levensboek meer onder de aandacht te brengen. Door de bijzondere omstandigheden heeft dit
onderwerp nog beperkt aandacht gekregen. We gaan familieleden in 2022 dan ook meer op weg
helpen, door hen voorbeelden te laten zien, een format aan te leveren dat kan worden ingevuld, en
een werkgroep te starten van medewerkers en/of vrijwilligers die familieleden kan begeleiden bij het
maken van een levensboek.
3. Autonomie – Voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend,
ook bij de zorg in de laatste levensfase.
Door bewoners en hun naasten zoveel mogelijk de regie te geven in hoe zij het leven willen indelen
(volgens ons visiepunt ‘Ja, tenzij’), doen we er alles aan om het welbevinden van de bewoner en de
deelnemers van de ontmoetingsplek leidend te laten zijn.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Palliatief terminale zorg
Begin 2021 is er een eigen richtlijn Palliatief Terminale Zorg op de Reigershoeve vastgesteld.
Vervolgens hebben we deze besproken met alle collega’s, en geïntegreerd in onze werkwijzen.
Daarnaast hebben alle zorgmedewerkers drie e-learning
modules doorlopen over de verpleegtechnische handelingen
die hiervoor nodig zijn, en de aanvullende zorg rondom het
levenseinde. Medewerkers die de modules succesvol hebben
afgerond, hebben zich het uitvoeren van de handelingen in de
praktijk opgefrist en zich opnieuw bekwaamd, onder
begeleiding van onze praktijkopleider. Daarmee is de
Reigershoeve weer optimaal ingericht om de palliatief
terminale zorg (na een uitvoeringsverzoek van een arts)
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zelfstandig uit te voeren, en voelen onze medewerkers zich hier bovendien weer zekerder en
bekwaam in.
Tijdens de visiedagen in september en oktober 2021 hebben we met elkaar en onze arts uitgebreid
stilgestaan bij het bieden van palliatieve (terminale) zorg. In de gesprekken op deze dagen bleek dat
we vonden dat we eigenlijk nog onvoldoende met bewoners en familie praten over het (naderende)
levenseinde terwijl dit van grote waarde zou kunnen zijn. Hier willen we in 2022 verder aandacht aan
besteden.
4. Samen beslissen – In overleg met de bewoner en haar naasten worden afspraken gemaakt over
zorg, behandeling en ondersteuning die vastgelegd worden in het zorgleefplan.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Implementatie Carenzorgt
Eind 2020 is de Reigershoeve overgegaan op een nieuw elektronisch cliëntendossier, waarbij het
voor het eerst ook mogelijk werd voor familie om hierin mee te lezen via de applicatie CarenZorgt.
Het gebruik ervan door familieleden was nog niet vanzelfsprekend. Voor 2021 was het ondersteunen
van familieleden in het gebruik van Carenzorgt dan ook een speerpunt. Inmiddels is het gebruik van
Carenzorgt geen probleem meer voor de familieleden en is het een prettige manier voor eerste
contactpersonen om op de hoogte te zijn van de zorg en begeleiding van een bewoner. Voor het
delen van foto’s, activiteiten, en algemene informatie gebruiken we nog steeds Familienet. Zo
bereiken we het gehele netwerk van de bewoners. Dit wordt nog steeds erg gewaardeerd.
Opnieuw opstarten familiebijeenkomsten na corona-periode
Jaarlijks organiseert de Reigershoeve een aantal familiebijeenkomsten, waarbij familieleden
betrokken bij één woning of bij de Ontmoetingsplek bij elkaar komen om het reilen en zeilen in de
woning of bij de Ontmoetingsplek te bespreken. Ook organiseren we af en toe educatieve of
gezellige bijeenkomsten voor de hele Reigershoeve waar familie ook aan deel kan nemen. Dit was in
2020 grotendeels stil komen te liggen. In 2021 hebben we deze bijeenkomsten weer opgepakt. Zo
hebben we de ‘lessons learned van de lock-down periode’ gedeeld met de familieleden en
vrijwilligers in digitale bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we o.a. stilgestaan bij de
prikkelverwerking van mensen met dementie en hoe we met elkaar (familie, medewerkers en
vrijwilligers) kunnen zorgen voor een zo optimaal mogelijke omgeving voor de bewoners. Daarbij is
het besef dat de woning het huis en thuis is van de bewoners essentieel. Dat maakt dat de behoeften
van de bewoners voorop staan. Familieleden vonden deze bijeenkomsten zeer waardevol.
Omdat we het belangrijk vinden om deze inzichten en ook de andere punten van de visie van de
Reigershoeve te delen en te bespreken met alle familieleden zijn we in 2021 gestart met
familieavonden voor familie van nieuwe bewoners (dus los van de woning waarin de bewoner is
komen wonen). Naast de familieleden waren er ook collega’s uit de woningen aanwezig tijdens deze
avond. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten hebben we familie gevraagd om twee ervaringen of
verhalen met ons te delen die familie vervolgens doorlas met elkaar tijdens de familieavond en met
elkaar besprak. Dit gaf een mooi inzicht in hoe de nieuwe familieleden de zorg op de Reigershoeve
ervaren, zij waren zeer positief en lovend, en waar onze aandacht nog voor nodig is. De
aandachtspunten zijn besproken met de teams.

2. Wonen en welzijn
Kwaliteitskader - Een aangenaam leven. Persoonsgerichte zorg en wonen & welzijn hangen nauw
met elkaar samen. Het gaat er immers om dat de cliënt niet alleen de zorg krijgt die hij of zij nodig
heeft, maar ook dat het leven zo aangenaam mogelijk is, met zingeving en betekenisvolle activiteiten,
waar mogelijk samen met familie en naasten. Dat krijgt vorm in de dialoog tussen de bewoner, zijn of
haar naasten en de zorgprofessionals.
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Overlappende kernwaarden uit visie Reigershoeve
1. ‘Een betekenisvolle daginvulling maakt het leven de moeite waard’
Wanneer je steeds meer vergeet wat je hebt gedaan, wie je familieleden zijn en waar je bent, wordt
wat je doet misschien wel steeds belangrijker. ‘Je bent wat je doet’. Vaak hebben mensen met
dementie steeds meer moeite om zelf het initiatief te nemen tot een bezigheid of activiteit. Het
betrekken van de bewoners in bezigheden is dan ook een kerntaak van iedere medewerker op de
Reigershoeve. Met als doel het gevoel erbij te horen te versterken, creatieve expressie mogelijk te
maken, aandacht te besteden aan bewegen, en het zelfvertrouwen te vergroten.
2. ‘De bewoners wonen niet op onze werkplek, wij werken in hun huis!’
Een herkenbare omgeving geeft een gevoel van veiligheid en rust voor mensen die de grip op het
leven kwijtraken. Bewoners van de Reigershoeve wonen in een normale woning – geen unit, huisje of
afdeling – waar ook de normale dingen van de dag worden gedaan. Medewerkers werken in de
woning van de bewoners en helpen hen (vaak in grote mate) het huishouden te runnen en hun eigen
leven voort te zetten. De bewoner heeft zoveel mogelijk de regie en privacy wordt gerespecteerd. Niet
de normen en waarden van de medewerkers, maar die van bewoners zijn leidend. Ongeveer ieder
jaar zorgen we ervoor dat er 1 of meerdere collega’s uit een team van woning wisselen, zodat de
teams met frisse ogen blijven kijken en er geen ‘zo doen we het hier’ cultuur ontstaat. Ook is een
goede samenwerking met familie heel belangrijk. Zij helpen actief mee om de woning een echt thuis
voor de bewoner te maken, en nemen zelf initiatief.
Volgens het kwaliteitskader vormen vijf thema’s de basis voor het vormgeven van de kwaliteit van
wonen en welzijn. Hieronder maken wij inzichtelijk wat de stand van zaken is op het gebied van
wonen en welzijn en hoe gewerkt wordt aan deze thema’s, en wat het resultaat is.
1. Zingeving: aandacht en ondersteuning van levensvragen op allerlei gebieden, in aansluiting op de
levensvisie of -overtuiging van de bewoner.
Accent op psychologische begeleiding
Op de Reigershoeve hebben we veel aandacht voor de psychologische behoeften van bewoners.
Wanneer iemand bij ons komt wonen, proberen we deze ook zo goed mogelijk in kaart te brengen.
Maar ook daarna is er blijvend aandacht voor. Op de Reigershoeve is zes uur per week een
psycholoog aanwezig om bewoners te observeren, teams te adviseren
en begeleiden, familieleden of teamleden te coachen en aanwezig te
zijn bij MDO’s. Op deze wijze worden levensvragen of speciale
behoeften snel gesignaleerd.
Ook onze visiepunten, en dan met name de visiepunten ‘Ja, tenzij…’ en
‘deskundige verzorging gericht op psychologische behoeften’ spelen
hier een belangrijke rol. Door deze aandachtspunten doen we recht de
persoonlijke levensvisies van bewoners en deelnemers en wensen die
hierbij ontstaan. We proberen oude gewoontes (zoals kerkbezoek)
zoveel mogelijk voort te zetten. Tijdens de coronagolven was het soms
moeilijker om in deze speciale behoeften te voorzien. Wel zijn we zo
snel al we konden meegegaan met de versoepelingen, om bewoners
weer in staat te stellen hun oude gewoonten op te pakken.
2. Zinvolle tijdsbesteding: aandacht en ondersteuning bij activiteiten die voor de cliënt het leven de
moeite waard maken. Daarbij zijn er grote onderlinge verschillen, die maken dat er, naast
groepsgerichte activiteiten, tijd en ruimte is voor individuele activiteiten.
Activiteiten weer opgestart
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Vóór de corona-pandemie bood de Reigershoeve (naast de individuele activiteiten) dagelijks
groepsactiviteiten aan bewoners. Deze werden verzorgd door alle medewerkers. Dit kwam met
corona een tijd helemaal stil te liggen. In 2021 is het groepsactiviteitenprogramma weer opgepakt!
Onze activiteitenwerkgroep heeft diverse prachtige activiteiten georganiseerd, waaronder
muziekoptredens, kermis op de Reigershoeve, een circusoptreden aan huis, de avondvierdaagse, een
buiten-kerstfeest, Camping Reigershoeve, een boottocht, en nog veel meer.
Tijdens de coronaperiode zijn er flink wat nieuwe medewerkers bij de Reigershoeve komen werken.
Zij waren vanuit hun oude werkplek veelal niet gewend de groepsactiviteiten te verzorgen.
Langzaamaan begon men dit in de vingers te krijgen. In 2022 besteden we hier extra aandacht aan.
Samen optrekken van mensen die nog thuis wonen en naar de
Ontmoetingsplek komen en bewoners
In 2021 zijn bewoners van de Reigershoeve en deelnemers
van de Ontmoetingsplek vaker samen betrokken in
activiteiten. Zo is een wekelijkse zwemactiviteit gestart, waar
bewoners én deelnemers aan deelnemers. Steeds vaker komt
het voor dat mensen van de Ontmoetingsplek doorstromen
naar de woningen. Het is mooi dat zij betrokken kunnen
blijven bij de activiteiten op de Reigershoeve waar zij veel
plezier aan ontleenden bij de Ontmoetingsplek. Bovendien
raken bewoners meer betrokken bij de tuin- en dierverzorging op de Reigershoeve, door meer op te
trekken met de deelnemers van de Ontmoetingsplek.
3. Schoon en verzorgd lichaam en verzorgde kleding: persoonlijke verzorging speelt een belangrijke
rol bij het welbevinden van een bewoner. Ook daarbij geldt dat die wensen voor iedere bewoner
anders zullen zijn.
Lichamelijke zorg met aandacht
Op de Reigershoeve is er ’s ochtends veel tijd om bewoners met rust en aandacht te verzorgen. Dat
gaat zoveel mogelijk op de wijze en het moment waarop bewoners dat zelf willen, en zoveel mogelijk
in samenspraak. We besteden veel aandacht aan iemands
voorkeuren en wensen, zoals het dragen van make-up en sieraden.
Op de Reigershoeve hebben we een eigen schoonheidssalon waar
sommige medewerkers schoonheidsbehandelingen en hand- en
voetmassages bieden. Soms vinden bewoners het moeilijk om hulp
te accepteren of ontstaat er weerstand tegen lichamelijke verzorging.
Eerst onderzoeken we of er een alternatief voorhanden is waardoor
de bewoner de hulp wel accepteert. Als er geen alternatief is
beoordelen we multidisciplinair of de (door naasten of
zorgmedewerkers) gewenste zorg ook noodzakelijk is. Zo kan het ook
voorkomen dat een bewoner er minder schoon uit ziet dan dat we
eigenlijk zouden wensen. Als de zorg noodzakelijk is om ernstig
nadeel voor de bewoner te voorkomen, volgen we het stappenplan
van de Wet Zorg in Dwang.
Op de Reigershoeve doen wij in principe zelf alle was voor (en zo
mogelijk met) de bewoners, net als thuis. Als de familie dit anders wil, worden hier aparte afspraken
over gemaakt (bijvoorbeeld het zelf wassen van de bovenkleding).
4. Familieparticipatie en inzet vrijwilligers: ruimte bieden aan de rol van mantelzorgers en hen
betrekken waar en wanneer mogelijk en wenselijk, met oog voor de vaak zware taak van
mantelzorgers. Ook over de inzet van vrijwilligers zijn heldere afspraken gemaakt.
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Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Lessons learned tijdens lock-down in het voorjaar
De lock-down van maart 2020, waarbij bewoners van woonzorgvoorzieningen maar liefst 9 weken
zeer beperkt bezoek mochten ontvangen, heeft veel leed gebracht bij alle betrokken partijen. We
zagen echter ook enkele positieve bijeffecten. Het feit dat er minder mensen in- en uit de woningen
liepen bijvoorbeeld, zorgde ervoor dat bewoners
minder last hadden van voor hen hinderlijke prikkels.
We zagen dat sommige bewoners minder onrustig
gedrag vertoonden. Een enkele bewoner ging zelfs
beter eten of beter praten. Daarnaast waren we door
de afwezigheid van vrijwilligers meer aangewezen op
eigen medewerkers, deelnemers van de dagbesteding
en bewoners als het gaat om het onderhouden van
de dieren en de tuin. Zo deden bewoners en
deelnemers eigenlijk meer waarvoor de Reigershoeve
ooit is bedoeld: zij participeerden meer bij de
werkzaamheden in de tuin, voor de dieren en in het
huishouden. Zij hadden hierdoor een nuttige
daginvulling wat hen veel heeft gebracht. Deelnemers van de ontmoetingsplek zorgden meer voor
elkaar, werden zelfstandiger (toen de dagbesteding weer openging). Andere voorbeelden van
positieve bijeffecten waren het beeldbellen waardoor sommige familieleden soms meer contact
hadden met een bewoner dan voor de lock-down. Door het beeldbellen, waarbij medewerkers de
verbinding legden, was er vaak ook een extra contactmoment met familie wat door beide partijen als
prettig werd ervaren. Ook Familienet werd vaker gebruikt. En er werden vaker briefkaarten gestuurd.
In 2021 hebben we deze ‘lessons learned’ met familieleden en vrijwilligers gesproken. Medewerkers
hebben tijdens familie-avonden scholing gegeven over prikkelverwerking bij mensen met dementie.
Met name in de ontmoetingsplek zijn vrijwilligers anders ingezet, door hen te koppelen aan
specifieke deelnemers voor bepaalde activiteiten, om optimaal gericht te kunnen blijven op de
deelnemers.
Deelnemers van de ontmoetingsplek zijn hun grote rol in de tuin- en dierverzorging blijven vervullen.
Steeds vaker haken ook bewoners hierbij aan. Vrijwilligers zijn hierin nu meer ondersteunend, in
plaats van dat zij het voortouw hierin nemen.
5. Wooncomfort: de dagelijkse gang van zaken en de kwaliteit van de directe leefomgeving spelen
een belangrijke rol bij het welbevinden van bewoners. Gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en
inrichting bepalen voor een groot deel hoe zij hun dagelijkse woonomgeving ervaren en of zij zich
daar prettig voelen.
Een thuis voor de bewoners
We doen er op de Reigershoeve alles aan om de woningen een thuis te laten zijn voor de bewoners.
Zij richten hun eigen appartementen in, en ook de woonkamers zijn ingericht met grotendeels eigen
spullen. In 2021 hebben we voor twee van de vier woningen echter wel de eetkamerstoelen
vervangen en in één woning ook de eettafel. Dit omdat de eigen meegebrachte stoelen niet meer
voldeden aan het intensieve gebruik door veel schuiven, en het zitcomfort te wensen overliet.
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In 2018 hebben we een donatie gekregen van het Westerheem fonds voor het aankleden van de
gangen van drie van de vier woningen (de
ouderenwoningen). De wens was om de gangen als een
straat vorm te geven, met voor elk individu herkenbare
deuren en met afbeeldingen en accessoires die doen
denken aan vroeger. Twee gangen waren al gereed en de
materialen waren al grotendeels aangeschaft, maar de
derde gang was nog niet afgerond. Dit is in 2021 weer
opgepakt, om helemaal af te maken in 2022.
In 2021 is de ontmoetingsplek veel betrokken bij het
kweken van eigen gewassen in de moestuin. Dit maakte dat
er meer uit eigen tuin werd gegeten.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Verandering wachtlijstbeheer
De Reigershoeve heeft een erg lange wachtlijst voor wonen. De wachttijd is momenteel opgelopen
tot 3,5 jaar. Toch komt het moment dat er een plek beschikbaar is en de verhuizing voorbereid kan
gaan worden nog vaak als een verrassing voor de wachtenden. Om de wachtenden beter voor te
bereiden op een plek op de Reigershoeve heeft de Reigershoeve een ‘verhuisboek’ gemaakt.
Daarnaast nemen we minstens één keer per jaar actief contact op met iedereen op de wachtlijst om
ervoor te zorgen dat hun gegevens kloppend en hun status actueel is.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Ondersteuning mensen op de wachtlijst
De wachtlijst van de Reigershoeve is dramatisch lang. Al een paar jaar spelen we met de gedachte
om de mensen op onze wachtlijst ook thuis al iets te bieden om er zo aan bij te dragen dat zij op een
goede manier thuis en samen met hun partner kunnen blijven wonen. Wij zijn ervan overtuigd dat
een andere kijk op mensen met dementie nodig is om ervoor te zorgen dat het groeiende aantal
mensen met dementie de komende decennia een fijn leven kunnen blijven hebben ondanks hun
dementie.
Eind 2021 zijn we gestart met het inventariseren van behoeften van mensen op de wachtlijst. We
benaderden alle 275 wachtenden met de vraag om deel te nemen aan een interview. 44 mensen
wilden graag deelnemen, waarvan we 10 mensen met dementie en hun naasten spraken. Uit de
interviews kwam naar voren dat de mensen met dementie en mantelzorgers behoefte hadden aan
ontspannende activiteiten met elkaar op en buiten het terrein van de Reigershoeve en dat er
behoefte was om andere mensen met dementie en hun naasten te ontmoeten. In 2022 hebben we
deze ideeën opgepakt in de vorm van het project ‘een fijne dag’, waarvoor regionale gelden van het
zorgkantoor én een subsidie vanuit ZonMW zijn aangevraagd (dit laatste i.s.m. de gemeente).
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Logeerzorg op de Reigershoeve
Naast het bieden van leefplezier aan mensen op de wachtlijst, wil de Reigershoeve haar activiteiten
uitbreiden met het bieden van logeerzorg voor mensen met dementie en hun naasten in de
thuissituatie.
Dit omdat een logeerhuis op de Reigershoeve een grote rol kan vervullen in de ontlasting van
mantelzorgers. Respijtzorg – zorg waarbij mensen met dementie tijdelijk worden opgevangen –
helpt de zorgdruk verlichten en stelt de mantelzorger in staat zijn of haar sociale contacten in stand
te houden (Alzheimer Nederland, 2020). Het DOC-team heeft ons herhaaldelijk gevraagd of wij geen
logeermogelijkheden kunnen bieden. Onze collega-organisatie stichting WarmThuis, heeft inmiddels
2 logeerhuizen, en al 5 jaar ervaring op de eerste locatie. Het concept is zeer succesvol: de
logeerhuizen zijn bijna altijd bezet en ook voor het logeren bestaat inmiddels een wachtlijst. Eigen
onderzoek van WarmThuis toont aan dat het logeerhuis prettig is voor mensen met dementie, en er
inderdaad voor zorgt dat mantelzorgers het thuis langer volhouden.
In 2021 zijn we uitvoerig in gesprek gegaan met de woningbouwcorporatie WOONopMAAT waar wij
het terrein van huren, en de gemeente over het bieden van logeerzorg op de Reigershoeve. In
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november 2021 is dan eindelijk de intentieovereenkomst met WOONopMAAT getekend voor het
opzetten van een logeerhuis op het terrein van de Reigershoeve. De wens is om een logeerhuis te
realiseren met 7 kamers. De kamers hebben allen eigen sanitair, en doet aan als een sfeervolle bed
& breakfast. Het logeerhuis verschilt met de gangbare logeerplekken die in bijv. verpleeghuizen
worden aangeboden. Het logeerhuis heeft de look-and-feel van een vakantie-omgeving, en is daarom
ook voor de persoon met dementie een fijne plek om te zijn.
Binnen het bestaande bestemmingsplan van de Reigershoeve is nog ruimte om te bouwen en dus zal
er geen bestemmingsplanwijziging nodig zijn. Uiteraard zal er wel een omgevingsvergunning
aangevraagd moeten worden bij de gemeente. Belangrijkste bottleneck van het ontwikkelen van het
logeerhuis zal waarschijnlijk het vinden van een geschikte aannemer die het voor een haalbaar
bedrag kan bouwen gezien de sterk gestegen bouwkosten.
Eind 2021 hebben we een ontwikkelgroep met medewerkers en vertegenwoordigers van
familieleden van bewoners van de Reigershoeve samengesteld die gedurende het gehele proces mee
zal denken over de ontwikkeling van het logeerhuis. Daarnaast zal een ontwerpteam worden
samengesteld bestaande uit de projectleider van Woon op Maat (Jan Willem Snelder), de architect
(Wim Parent van Ons architecten), de constructeur en Dieneke en Bernadette. De input van de
ontwikkelgroep van de Reigershoeve zal via Dieneke en Bernadette steeds mee worden genomen in
het ontwerpteam. De eerste overleggen vonden in 2021 plaats waarna in 2022 respectievelijk een
voorlopig en definitief ontwerp van het logeerhuis tot stand zal komen waarna de benodigde
vergunning aangevraagd, de uiteindelijke huurprijs berekend en een geschikte aannemer gezocht kan
worden. Als dit alles naar tevredenheid verloopt en binnen de opgestelde kaders valt kan gestart
worden met de daadwerkelijke bouw.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Wens voor een tussenvoorziening
Naast het bieden van logeerzorg bestaat de wens voor het ontwikkelen van een vorm van
gemeenschapswonen; het creëren van geclusterde woningen (een soort hofje) waarbij mensen met
dementie en hun naasten nagenoeg zelfstandig kunnen wonen, maar waarbij de Reigershoeve zorg
en ondersteuning biedt. De Reigershoeve is hier in 2021 met de woningbouwcorporatie en gemeente
Heemskerk in gesprek gegaan. Zij toonden zich enthousiast, maar om het plan te realiseren is steun
van de provincie nodig aangezien de bouwlocaties schaars zijn en het rendement voor de
woningbouwcorporatie bovendien beperkt zal zijn gezien de beperkte inkomsten uit de zorg. De
komende jaren zullen we verder verkennen of het plan haalbaar is.

3. Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning
Kwaliteitskader - Leren door professionals in teams. Kwaliteit en veiligheid van zorg is constant onder
de aandacht. Het op de juiste manier toepassen van professionele standaarden, richtlijnen en
wettelijke kaders vraagt om een permanente leercultuur, waarmee zorgprofessionals zoveel mogelijk
de kwaliteit van zorg verhogen en de veiligheid van cliënten waarborgen.
Overlappende kernwaarden uit visie Reigershoeve
‘Vrijheid’
Op de Reigershoeve hechten we veel waarde aan de vrijheid van bewoners. Bewoners zijn altijd vrij
om op het terrein rond te lopen. Bewoners kunnen in overleg met familie ook zelfstandig buiten het
terrein op pad. We streven altijd naar vrijwillige zorg en zijn zeer terughoudend om onvrijwillige zorg
toe te passen. Bovendien is dit ook wettelijk onze plicht.
In de woningen zijn levensmiddelen, bestek en huishoudelijke apparatuur toegankelijk voor bewoners.
Tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om op dit punt toch – altijd tijdelijk - voor veiligheid te
kiezen. Het bieden van vrijheid betekent ook het accepteren van risico’s. Bewoners kunnen zich stoten
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aan een bloempot, struikelen over een kat of zichzelf in hun vinger snijden. Maar zonder risico’s, geen
leven!
‘Ja, tenzij’
In principe is alles mogelijk, tenzij in de praktijk daadwerkelijk blijkt dat het echt niet kan. Huisdieren
meenemen, de familie eet mee, tussen de middag in plaats van ´s avonds warm eten, we zeggen
nooit op voorhand nee.
Aandacht voor kwaliteit en veiligheid van zorg op de Reigershoeve
Hoewel kwaliteit van leven, welzijn en leven zoals thuis en vrijheid op de voorgrond staan op de
Reigershoeve, zorgen we er ook voor dat de zorg kwalitatief goed en veilig verloopt. Hieronder is
weergegeven welke structuren de Reigershoeve hiervoor standaard heeft ingericht:
-

-

-

Ervaringen van (vertegenwoordigers van) bewoners en deelnemers
Halfjaarlijks worden familiebijeenkomsten georganiseerd voor iedere woning en de
ontmoetingsplek, om te horen hoe familieleden het in de woningen vinden gaan. Drie keer per
jaar komt de cliëntenraad bijeen, waarin we ervaringen en verbeterpunten bespreken zij het
bestuur van advies voorzien. Zij vragen op hun beurt de familieleden in de woningen en bij de
ontmoetingsplek naar hun ervaringen. Tot slot organiseren we 1 à 2 keer per jaar een
familieavond voor familieleden van nieuwe bewoners om hen mee te nemen in de visie van de
Reigershoeve, maar vooral ook hun eerste ervaringen te horen en hun frisse blik op de
Reigershoeve te benutten.
Multidisciplinair overleg en zorgleefpan
Elk half jaar houden we voor iedere bewoner een multidisciplinair overleg met de familie, de
behandelaars en het zorgteam. Hierin wordt het huidige zorgleefplan, het medisch beleid en
eventuele toepassingen in het kader van de Wet zorg en dwang besproken. Naar aanleiding
hiervan wordt het zorgleefplan up-to-date gemaakt en worden de doelen zo nodig bijgesteld.
Indien nodig hebben we tussentijds gesprekken met familie en/of bewoners.
Incidentenmelding
Incidenten worden gemeld middels MIC-meldingen in het zorgdossier. Deze worden maandelijks
besproken door onze woongroepleiders. Opvallende meldingen worden doorgegeven aan het
bestuur.

Voor 2021 stonden er daarnaast diverse punten in het kwaliteitsplan gericht op de kwaliteit en
veiligheid van zorg op de Reigershoeve:
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Medicatieveiligheid
In 2020 zijn we gestart met het digitaal aftekenen van medicatie. In 2021 is dit verder
geïmplementeerd, wat heeft bijgedragen aan een betere medicatieveiligheid voor de bewoners door
meer overzicht in het aftekenen van medewerkers zelf en het kunnen terugkijken in welke medicatie
op welk moment is gegeven door de arts. Ook is het voorschrijven door de arts en de overgang naar
wijzigingen door het digitaal werken gemakkelijker geworden, waardoor er minder fouten ontstaan.
In 2021 heeft een eerste formele medicatie review plaatsgevonden met de Specialist
Ouderengeneeskunde en de apotheker. Daarnaast is de medicatie standaard tijdens elke
Multidisciplinair Overleg (MDO) geëvalueerd en heeft er overleg plaatsgevonden over het gebruik
van zo min mogelijk psychofarmaca op de Reigershoeve tussen het bestuur en de SO en psycholoog.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Wzd beleid verder aanscherpen en het in de praktijk brengen ervan
verder monitoren
Het Wzd (wet zorg en dwang) beleid van de Reigershoeve is gericht op het bieden van zoveel
mogelijk vrijwillige en indien het écht niet anders kan, onvrijwillige zorg. In 2021 is dit beleid verder
geïmplementeerd door de medewerkers die aangewezen zijn als zorgverantwoordelijke in het kader
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van de Wzd, extra te trainen in hun rol. Daarnaast hebben we in de teamoverleggen aandacht
gevraagd voor het rapporteren van onvrijwillige zorg in zorgdossier ONS, zowel als het onderdeel is
van het zorgplan als wanneer er sprake is van een noodsituatie.
In 2021 heeft er een wisseling van Wzd-functionaris en cliëntvertrouwenspersoon plaatsgevonden
door respectievelijk uitval van een arts en pensioen. Inmiddels zijn er nieuwe functionarissen aan ons
toegewezen welke ook langs is geweest op de Reigershoeve en kennis heeft gemaakt met onze
cliëntenraad. Met de Wzd-functionaris hebben de bestuurders en één van de zorgverantwoordelijke
eens per kwartaal overleg. Tijdens deze overleggen nemen we de lopende maatregelen door,
bespreken we vraagstukken die zich voordoen en komen regelmatig onderwerpen aan de orde om
het Wzd-beleid op de Reigershoeve verder te verfijnen.
Het aanmaken van de maatregelen in Ons en het evalueren ervan was afgelopen jaar nog wel wat
zoeken, inmiddels worden we hier steeds handiger in. Al blijft het waarschijnlijk toch ook wel zoeken
omdat onvrijwillige zorg tot nu toe maar een paar keer per jaar voorkomt op de Reigershoeve. Hier
zijn we uiteraard blij mee, maar tegelijkertijd maakt dit dat de procedure niet snel als een natuurlijke
routine zal gaan voelen. Eind 2021 hebben we voor het eerst de kwantitatieve analyse aangeleverd
bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het eerste half jaar van 2021. In juni
2022 hebben we de aantallen over de tweede helft van 2021 doorgegeven aan de IGJ. In 2021 zijn er
uiteindelijk vijf situaties van onvrijwillige zorg afgesproken: in drie van deze gevallen werd er
onvrijwillige lichamelijke zorg toegepast, één keer ging het om verborgen medicatie, en in één
situatie betrof het inperking van de bewegingsvrijheid.
Ook is er een kwalitatieve analyse gemaakt en besproken met de cliëntenraad.
Aandachtspunten voor de Reigershoeve zijn:
• Tijdig een maatregel inzetten, soms zijn we iets té terughoudend om deze afspraken te maken
waardoor we soms in een situatie belanden waarbij we onvrijwillige zorg toepassen zonder
duidelijke afspraken (noodsituatie). Onvrijwillige zorg hoeft geen slechte zorg te zijn, om
noodsituaties voor te zijn en de zaken goed bespreekbaar te maken kunnen we maatregelen
soms eerder afspreken. Deze worden vervolgens immers alleen toegepast wanneer de
beschreven situatie zich ook daadwerkelijk voordoet.
• Er wordt nog niet altijd goed op de maatregel gerapporteerd, het krijgt soms een verkeerde plek
in het dossier.
• Als er zich een noodsituatie heeft voorgedaan wordt het nog niet altijd helemaal goed besproken
zoals beschreven staat in het beleid
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Medische spoedzorg en verpleegkundige achterwacht
In 2021 is tevergeefs gezocht naar een huisarts die spoedzorg kon bieden aangezien Novicare niet
altijd kan garanderen dat er een arts binnen 30 minuten ter plaatse kan zijn. De vraag om spoedzorg
is in 8 jaar tijd echter nog nooit voorgekomen op de Reigershoeve. De Reigershoeve werkt tevens
niet met een verpleegkundige achterwacht. Onze medewerkers zijn gewend zeer zelfstandig te
werken en doen dit naar tevredenheid en in goed overleg van de specialist ouderengeneeskunde.
Bovendien kunnen we altijd een beroep doen op artsenzorg (overdag via Novicare en buiten
kantoortijden via Gericall). Mocht er toch een noodsituatie zijn kunnen we 112 inschakelen.
Derhalve achten wij de medische zorg voldoende geborgd. Wij wijken op dit punt dus weloverwogen
af van het kwaliteitskader.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Vilans protocollen
In 2021 zijn we overgegaan op het gebruik van het vernieuwde Kick-protocollen portaal, waarbij
medewerkers met een eigen inlognaam toegang hebben tot de protocollen. Protocollen zijn nu beter
vindbaar en altijd up to date voor medewerkers op de Reigershoeve.
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Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Sta Op Herintroductie
Een paar jaar geleden zijn we gestart met het introduceren van de methode Sta Op. Deze methode is
bedoeld om methodisch aan de slag te gaan als er sprake is van
onbegrepen gedrag bij een bewoner. Dit met als uiteindelijk doel om het
gedrag beter te begrijpen, eventuele lichamelijke oorzaken zoals pijn uit te
sluiten of weg te nemen, en te weten hoe hiermee om te gaan.
In 2020 zijn we overgegaan op een nieuw behandelteam. Ook zijn er
inmiddels veel nieuwe collega’s bij de Reigershoeve komen werken. Dit
maakte dat de Sta op methode minder werd gebruikt. In 2021 is dit
opgepakt door onze nieuwe psycholoog, zodat er, wanneer een bewoner
onbegrepen gedrag laat zien, systematisch wordt onderzocht of er geen
sprake is van een onderliggende lichamelijke oorzaak, of de omgeving
goed is afgestemd op de behoeften van de persoon met dementie, en of
er geen sprake is van pijn. Om vervolgens de juiste (lichamelijke of
psychologische) behandeling te bieden waardoor de persoon en/of zijn omgeving het gedrag niet
meer als probleem ervaart.
Het systematisch analyseren van probleemgedrag heeft in 2021 veel aandacht gekregen, ook door
betrokkenheid van het CCE bij één bewoner. Het team heeft hier veel kracht aan ontleend om
gezamenlijk probleemgedrag te beïnvloeden en te doen afnemen.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Corona en vaccineren
In het voorjaar van 2021 zijn de meeste medewerkers en bewoners
gevaccineerd tegen het corona-virus. We zijn zo snel mogelijk daarna
(twee weken na de tweede prik) weer begonnen met het bieden van
groepsactiviteiten. De Reigershoeve heeft er steeds naar gestreefd om
de landelijke regels, die voor elke inwoner van Nederland golden, zo snel
mogelijk ook toe te passen voor de bewoners van de Reigershoeve. Daar
waar collega-zorginstellingen vaak nog terughoudend waren in het
afbouwen van de ingestelde maatregelen zoals het dragen van
mondkapjes en het beperken van bezoek, vond de Reigershoeve dat we
het recht niet hadden om onze bewoners meer te beperken in hun
vrijheid dan ‘gewone’ burgers. In overleg met de cliëntenraad,
medewerkers en onze SO hebben we de maatregelen dan ook steeds zo
snel mogelijk afgebouwd. Gezien de negatieve ervaringen met het preventief dragen van
mondneusmaskers voor de bewoners hebben we tevens besloten hier niet meer toe over te gaan.
Een uitzondering is uiteraard als er daadwerkelijk sprake is van besmettingen in een woning.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Hygiëne infectiepreventie
In 2021 is het Hygiëne en infectie protocol aangepast en is er een hygiëne en infectiepreventie
commissie aangesteld. Deze bestaat uit twee medewerkers van de Arbocommissie, de specialist
ouderengeneeskunde en een van de bestuurders. Deze commissie komt twee keer per jaar bij elkaar.
In november 2021 hebben we, zeer laat in de pandemie, helaas toch een eerste uitbraak van het
coronavirus in een van de woningen hebben mogen ervaren. We mogen ons gelukkig prijzen dat alle
medewerkers en bewoners die besmet zijn geraakt, wel ziek, maar niet ernstig ziek zijn geworden.
Uiteraard hebben we de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen om verdere uitbreiding van
de uitbraak te voorkomen en daarmee medewerkers en bewoners zoveel mogelijk te beschermen.
Vraag die gezien de beperkte ziektelast na vaccinatie en de ophanden zijnde booster prik voor de
doelgroep opkomt is echter wel: wanneer komt het moment dat we Covid-19 gaan beschouwen als
een virus dat nu eenmaal bestaat en waarvan af en toe een uitbraak zal voorkomen, net zoals van
Influenza of het Norovirus. Nu al zijn wij qua maatregelen bewust minder stringent dan vele andere
verpleeghuizen. Graag denken we samen met onze behandelaars van Novicare komende tijd kritisch
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na over hoe het coronabeleid een plek te geven in het standaard beleid van de Reigershoeve bij het
omgaan met infecties.

4. Leren en ontwikkelen
Kwaliteitskader - Leren en ontwikkelen – Lerende organisaties. Om de best mogelijke zorg voor
bewoners van verpleeghuizen te realiseren, is het nodig om permanent te blijven leren en
ontwikkelen. Zorgorganisaties zijn lerende organisaties en ze zijn transparant over hoe zij zich
ontwikkelen en hoe de zorg en ondersteuning daarvan profiteren.
Overlappende kernwaarde uit visie Reigershoeve
‘Een lerende organisatie’
De Reigershoeve wil continu in ontwikkeling zijn om dementiezorg te bieden volgens de laatst
beschikbare kennis en standaarden. Leren doen we door ons te verdiepen, bijvoorbeeld op onze
visiedagen. We leren met en van elkaar. Ideeën zijn welkom, en fouten maken mag zolang we ervan
leren.
Altijd blijven leren
Op de Reigershoeve vinden we leren belangrijk. Standaard worden ieder jaar visiedagen
georganiseerd voor alle medewerkers waarin we met elkaar praten over de visie en andere thema’s
die worden aangedragen door onze Denktank (personeelsvertegenwoordiging). We streven ernaar
om jaarlijks twee visiedagen te organiseren (in het voor- en najaar. Wegens corona heeft in 2021
alleen de visiedag van het najaar plaatsgevonden.
Naast de visiedagen wordt jaarlijks scholing aangeboden in de vorm van klinische lessen tijdens
omgangsoverleggen, e-learnings en praktijktoetsen. Hieronder is te vinden welke extra inspanningen
zijn verricht zoals deze ook vermeld waren in het kwaliteitsplan van 2021.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Lerend netwerk weer actief oppakken
Tot het voorjaar van 2020 was er sprake van een zeer actief lerend netwerk waar wij onderdeel van
uitmaken samen met WarmThuis, King Arthur en de Zorgspecialist. Door de corona pandemie is hier
minder aandacht naartoe is gegaan. We waren voornemens om dit in 2021 weer actief op te pakken,
maar ook dit jaar gooide corona roet in het eten. Er is regelmatig telefonisch of mailcontact geweest
om te sparren over de lastige vraagstukken waar we in deze tijd voor gesteld worden. In 2022 willen
we weer actief samenkomen om kennis te delen en van elkaar te leren.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Minor dementiezorg
In 2021 heeft de Minor Dementiezorg, die al in 2020
was gepland maar door corona niet kon plaatsvinden,
deels digitaal, doorgang gevonden. Deze scholing werd
verzorgd door o.a. een tweetal zeer ervaren en
deskundige docenten (Frans Hoogeveen en Hugo van
Waarde) en geeft een verdere verdieping in de kennis
over dementiezorg. Onderwerpen zijn o.a. lerend
vermogen, muziek, geuren en ethische vraagstukken in
dementiezorg. Begin 2022 zullen de medewerkers van
de Reigershoeve plannen formuleren op basis van
deze inzichten. We ronden de minor dan met Frans en
Hugo af en gaan in 2022 verder met de ontwikkelde
plannen.
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Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Continu bijscholen voorbehouden handelingen m.b.v. e-learning en
aftoetsen in praktijk
Sinds het najaar van 2020 maken we gebruik van een e-learning programma voor o.a. het continu
bijscholen van de voorbehouden handelingen. Na het volgen van een e-learning gericht op een
specifieke voorbehouden handeling toetsen we de handeling af in de praktijk. In 2021 hebben we
hiertoe een nieuwe oefenpop aangeschaft en de scholingsruimte opnieuw ingericht.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Rapporteren via de SOAP methode
In 2020 hebben medewerkers een e-learning gevolgd over het rapporteren middels de SOAP
methode. In 2021 wilden we hier verder aandacht aan besteden. We kwamen echter steeds meer tot
de conclusie dat we geneigd zijn om te ‘overrapporteren’. We hebben dit speerpunt daarom
losgelaten, en zullen in 2022 gaan verkennen of we het rapporteren anders willen vormgeven
(gericht op minder overbodig rapporteren, zodat er zo min mogelijk tijd aan verloren gaat).
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Iedereen betrokken bij ontwikkelen en innoveren
In 2021 hebben we ontwikkelen en innoveren nog meer vast onderdeel van het werken op de
Reigershoeve gemaakt. In de tweede helft van het jaar hebben we twee nieuwe ontwikkelgroepen in
het leven geroepen; één gericht op het ontwikkelen van het logeerhuis en één gericht op het project
m.b.t. de wachtlijst van de Reigershoeve waar we eerder in dit plan over schreven. Daarnaast hebben
we ergocoaches benoemd die in 2022 nader geschoold gaan worden om collega’s te ondersteunen
op het gebied van werkhouding en het goed inzetten van hulpmiddelen. Ook de ontwikkelgroepen
die al bestonden blijven in 2022 bestaan zoals de activiteitengroep, de digi- en arbocoaches. Zo raakt
iedereen betrokken bij vernieuwing en ontwikkelingen die hen aanspreken.

5. Leiderschap, governance en management
Kwaliteitskader - Leiderschap, governance en management – Transparantie en verantwoording.
Goede zorg en ondersteuning komen niet vanzelf tot stand. De wijze waarop de organisatie gestuurd
wordt speelt een belangrijke faciliterende, stimulerende en trekkende rol. Een visie op kwaliteit, de
inbreng van medewerkers en cliënten daarbij, het creëren van een leerklimaat zijn essentieel voor een
goed functionerende organisatie.
Overlappende kernwaarden uit visie Reigershoeve
‘Goed besturen betekent een rolmodel zijn, steunen, sturen en gezamenlijke verantwoordelijkheid’
De Reigershoeve is een platte organisatie. Dieneke en Bernadette vormen het bestuur. Naast hen
werken de medewerkers die op de werkvloer staan. De medewerkers in een woning krijgen de ruimte
om zelf de verantwoordelijkheid te nemen en te voelen voor de zorg die zij verlenen. Ook de
vrijwilligers dragen veel bij, net als de bewoners, bezoekers en familieleden zelf. Als bestuur zorgen
we ervoor dat de behoeften van bewoners, familieleden, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers
worden gehoord en gezien en dat er samen wordt gewerkt en gedacht in oplossingen. Hierbij houden
we met elkaar steeds onze visie voor ogen. We creëren voldoende gelegenheid om met elkaar te
praten en te leren. Over de zorg en begeleiding van bewoners en bezoeker, en ook over
samenwerking. We creëren de voorwaarden om goede zorg te bieden met voldoende tijd om de juiste
aandacht te bieden, en deskundigheid. Het bestuur legt binnen de Reigershoeve verantwoording af
aan de Raad van Toezicht, de cliëntenraad en de denktank.
Goed bestuur
Samen met de Raad van Toezicht kijkt het bestuur naar de standaarden van good governance
volgens de zorgbrede governance code, en de toepassing van deze code op de relatief kleine
Reigershoeve. Het doel is altijd om zorgmedewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen om zoveel
mogelijk zelfstandig en in samenwerking met alle betrokkenen, het werk te doen.
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Van mei tot eind 2021 is bestuurder Dieneke uitgevallen. Haar wegvallen is gedeeltelijk opgevangen
door de inzet van onze gepensioneerde bestuurder Henk, die Bernadette heeft ondersteund bij het
aansturen van de Reigershoeve. Hoewel
er plannen zijn blijven liggen, hebben we
niet de indruk dat de dagelijkse directe
zorg heeft geleden onder het wegvallen
van Dieneke. De teams zijn nog
zelfstandiger geworden in het bieden van
de zorg en ondersteuning, een
ontwikkeling die wij in 2022 verder voort
willen zetten. Dit zodat het bestuur zich
nog meer kan richten op haar kerntaken
in plaats van de dagelijkse
beslommeringen, en ook toekomt aan de
ontwikkelplannen van de Reigershoeve.
Verandering samenstelling Raad van Toezicht
De maximale termijn van Frank Roes, voorzitter van de Raad van Toezicht zat erop. Hij is per oktober
2021 afgetreden. Leny Haaring heeft het voorzitterschap overgenomen. Zij en Matthijs Alink hebben
in Bauke Oudega een goede aanvulling voor de RvT gevonden. Er is binnen de RvT veel gesproken
over de behoeften en noodzaak voor scholing. In 2022 wordt een toezichtsvisie opgesteld waarin dit
thema ook naar voren komt.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Ruimte en verantwoordelijkheid in roosters
In 2021 zijn we gestart met zelf roosteren via het roosterprogramma in het ECD waar we in 2020 op
zijn overgegaan. Na een zoektocht zijn we er op uitgekomen dat een roosteraar toch grotendeels de
roosters maakt, maar waarbij medewerkers wel zelf inzicht hebben op gaten die vrijkomen door
ziekte en vakantie, en hierop in kunnen spelen. Dit loopt nu naar tevredenheid.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Ruimte en verantwoordelijkheid t.a.v. budgetbeheer
We vinden het belangrijk dat medewerkers op de Reigershoeve de ruimte krijgen om zelf de
verantwoordelijkheid te nemen en te voelen voor de zorg die zij verlenen. Daarom zijn we in 2021
gestart met het geven van meer budgetverantwoordelijkheid aan de woningen en de
Ontmoetingsplek. Zij hebben nu allemaal een eigen rekening met een budget per maand voor de
boodschappen, het huishouden, de aankleding van de woning en activiteiten, waar zij zelf over
beslissen. Daarnaast hebben de woningen in 2021 allemaal 3,5 uur per week extra gekregen die
buiten de reguliere diensten om vrijelijk ingezet kunnen worden op een manier die aansluit bij de
wensen en behoeften van de bewonersgroep die zij op dat moment hebben. Deze uren zijn
bijvoorbeeld ingezet om het zwemmen op de maandagochtend met bewoners en bezoekers van de
dagbesteding vorm te geven en voor wat extra individuele aandacht voor bewoners in drukke tijden
in de woning. We merkten echter dat dit budget niet altijd werd ingezet. Eind 2021 hebben we hier
met onze denktank over gesproken, en besloten het budget in 2022 meer Reigershoeve breed in te
zetten (bijvoorbeeld in tijden van extra zorgbehoeften, gezamenlijke activiteiten zoals zwemmen,
een andere sport of een koor, en voor het uitwerken van goede ideeën van medewerkers om de zorg
voor bewoners en deelnemers te verbeteren). Medewerkers kunnen zelf ideeën aandragen om dit
geld, oftewel deze uren aan te besteden.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Aanbesteding gemeenten inventariseren
Wegens de bijzondere omstandigheden heeft de inventarisatie van directe aanbesteding bij de
gemeente, zoals opgenomen in het kwaliteitsplan van 2021, beperkt aandacht gekregen.
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6. Personeelssamenstelling
Kwaliteitskader - Kwaliteit komt tot stand in de relatie tussen cliënt en zorgverlener. De
zorgprofessional maakt het verschil, met zijn of haar kennis, deskundigheid, ervaring en bejegening.
Personeelssamenstelling draait om de inzet van de juiste mensen met de juiste competenties die
nodig zijn, gezien de vragen van de bewonersgroep op dat moment.
Personeelsinzet voor de bewoners
Op de Reigershoeve voldoen we ruimschoots aan de eisen die binnen het kwaliteitskader worden
gesteld aan de personele bezetting. Met uitzondering van een half uur, zijn er van 7.30 tot 22.00 uur
altijd twee medewerkers aanwezig in onze woningen met 6 of 7 bewoners. Daarnaast zijn er
stagiaires en vrijwilligers en familieleden die extra ondersteuning bieden in de vorm van activiteiten,
toezicht en begeleiding. Van 22.00 tot 23.00 uur is er 1 medewerker per woning, en ’s nachts werken
er twee (wakende) medewerkers voor de 27 bewoners.
Medewerkers ervaren de bezetting zelf als toereikend.
Soms hebben we in 2021 noodgedwongen moeten
afwijken van onze standaard personeelsinzet. Dit was
met name tijdens de corona golven. Een enkele keer
hebben we een beroep gedaan op vrijwilligers,
familieleden of oud-collega’s voor extra ondersteuning.
In deze situaties zorgen we dat er in iedere woning ten
minste 1 medewerker is, maar dat er op piekmomenten
een tweede collega aanwezig is.
Vrijwilligers
Bij de Reigershoeve waren in 2021 gemiddeld 60 vrijwilligers betrokken. Gelukkig konden zij weer
volop aan de slag, in tegenstelling tot het jaar daarvoor!
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage lag in 2021 op 6.7% (totaal zorgmedewerkers, medewerkers
ontmoetingsplek en kantoormedewerkers). Dit percentage lag hoger dan de twee voorgaande jaren
(dat schommelde rond de 4 á 4.5 procent). We wijten dit aan corona. Enerzijds zorgde corona in
2021 voor een aantal perioden met flink veel kortdurend ziekteverzuim. Anderzijds heeft corona ook
een belangrijk aandeel gehad in de langdurige uitval van meerdere collega’s.
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Kwalificaties medewerkers
De Reigershoeve heeft van oudsher ervoor gekozen om zowel mensen met een welzijns- of
verzorgende achtergrond aan te nemen. Dit omdat welzijn zo’n belangrijk onderdeel vormt van de
zorg en begeleiding op de Reigershoeve. Het is onderdeel van ieders takenpakket. Nog steeds nemen
we welzijnsmedewerkers aan voor de functie van woonzorgbegeleider. Toch ligt het accent
langzamerhand wel meer op verzorgenden IG. Dit komt grotendeels door onze eigen Fieldlab
opleiding, waarmee we zij-instromers zelf opleiden tot verzorgende IG kleinschalige dementiezorg,
met een groot accent op welzijn.
Onze medewerkers hebben voor het overgrote deel opleidingsniveau 3 (57 procent) of 4 (19 procent)
of zijn leerling verzorgende IG-niveau 3 (14 procent).
In-, uit- en doorstroom
In 2021 hebben acht collega’s de Reigershoeve verlaten, waaronder twee medewerkers die met
pensioen zijn gegaan. De overigen zochten een nieuwe uitdaging. Acht nieuwe collega’s zijn ons team
komen versterken, waaronder vier zij-instromers die onze BBL-fieldlab opleiding volgen. Vier van
onze collega’s hebben deze opleiding in 2021 afgerond en zijn van leerling naar de functie van
woonzorgbegeleider doorgestroomd.
Inzet budget
De Reigershoeve had in 2021 een overheadpercentage van iets minder dan 10%. We hebben altijd
het streven dat er zoveel mogelijk inkomsten uitgaan naar de directe dagelijkse zorg en begeleiding.
Meelopen bij collega-organisaties
In 2021 is er wegens corona niet meegelopen bij collega-organisaties. Wel is in de visiedag besloten
om bij elkaar in de woningen mee te lopen om te observeren hoe collega’s de zorg en begeleiding
van bewoners aanpakken en elkaar te inspireren.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: BBL opleiding 2.0
In 2019 heeft de Reigershoeve, in samenwerking met stichting WarmThuis,
Woonzorggroep Samen, het Horizon college en ROC de Kop de eigen BBL
opleiding Fieldlab Verzorgende IG dementiezorg ontwikkeld. Gezamenlijk
hebben we een nieuwe, succesvolle opleiding gecreëerd waarbij zij-instromers
versneld en zoveel mogelijk in en door de praktijk op worden geleid tot
volwaardige Verzorgende IG’ers, met een specialisatie in de kleinschalige
dementiezorg. In 2021 breiden is het succes van de opleiding verder
uitgebreid. Vijf andere zorgorganisaties zijn aangehaakt (te weten: De Pieter
Raad Stichting, stichting Horizon, Jonkerszorg, Alkare, en Tellus). Met de
opleiding willen de betrokken organisaties zich hard maken voor het
aanpakken van het personeelstekort in de zorg.
In 2021 hebben we met de nieuwe organisaties hard gewerkt aan het
toekomstbestendig maken van de Fieldlab opleiding en uitgebreide
gesprekken gevoerd hoe we elkaar kunnen ondersteunen als het gaat om het
daadwerkelijk realiseren van goede kleinschalige dementiezorg en hoe we de
visie die we hebben op het Fieldlab in de praktijk blijven brengen.

v.l.n.r
Ellen(praktijkopleider),
Marcella en Sharon na
de diploma uitreiking
op de parkeerplaats
van het AZ stadion
(januari 2021)

Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Kennis Expertisecentrum (KEC)
De Reigershoeve was in 2019 en 2020 aangesloten bij een regionaal samenwerkingsproject in de
regio gericht op omgaan met probleemgedrag. Het Kennis Expertise Centrum (KEC). We zijn diverse
malen betrokken geweest bij het consultatieteam door medewerkers hiervoor vrij te maken en deel
te nemen aan de werkgroep. We hebben in 2020 eenmaal een casus zelf ingebracht, maar door de
coronabeperkingen en een snelle verandering in de gezondheid van de betreffende bewoner is de
consultatie niet volledig afgerond.
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In 2021 moesten we de conclusie trekken dat deelname aan het KEC de Reigershoeve te weinig
brengt. We maken nagenoeg geen gebruik van consulten en zien hier ook vaak de meerwaarde niet
van door onze – al op het voorkómen van probleemgedrag gerichte – werkwijze. De medewerkers
die hielpen in consulten raakten meermaals teleurgesteld door de beperkte impact die zij hadden op
de moeilijke situaties die zij meemaakten, meestal wegens organisatorische belemmeringen in de
betreffende zorginstelling. Dit maakt dat we hebben besloten ons terug te trekken.

7. Hulpbronnen, omgeving en context
Kwaliteitskader – Er zijn veel ontwikkelingen, factoren en innovaties die invloed hebben op het
functioneren van de organisatie. Door deze tijdig te identificeren en te doorgronden kunnen de
organisatie en de medewerkers er zodanig op inspelen dat zij bijdragen aan kwaliteit van leven van
de bewoners en kwaliteit van het werk van de medewerkers.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Fysieke belasting verminderen
De geplande tiltraining voor collega´s die plaats zou vinden in 2021 was ook dit jaar afgelast in
verband met corona. De training is nu gepland in juli 2022.
In 2021 zijn de vloeren van vier appartementen vervangen met materiaal dat meer geschikt is voor
het gebruik van tillen en transfers, om te zorgen voor minder fysieke belasting bij medewerkers. Ook
zijn badkamerdrempels verwijderd als een bewoner met een tillift verplaatst moest worden. Met
name in bepaalde woningen ervaren er meerder collega’s regelmatig rugklachten. In deze situaties
vragen we bijvoorbeeld advies van de ergotherapeut waarmee we samenwerken. Van de
ergotherapeut kregen we het advies om per team één of twee medewerkers als ergocoach op te
leiden. Dat vonden wij een goed idee en daarom zal er begin 2022 een training van vier dagdelen
plaatsvinden waar per woning twee collega’s aan mee gaan doen. Zij kunnen dan vervolgens als
ergocoach hun collega’s van advies voorzien m.b.t. transfers, houding enz. Ook willen we alle
medewerkers rond dezelfde tijd een tilcursus aanbieden zoals we in het verleden ook gedaan hebben
om op dit vlak weer even een frisse start te maken en waar de ergocoaches vervolgens mee verder
kunnen.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Verder benutten en eigen maken van nieuwe ICT-inrichting en
digicoaches
In 2021 zijn overgegaan op Microsoft 365 waarbij gegevens worden opgeslagen in de cloud.
Dat heeft als voordeel dat we documenten van bijvoorbeeld het
kwaliteitssysteem van de Reigershoeve niet meer apart met de
woningen en de ontmoetingsplek hoeven te delen, maar dat we per
document of map na kunnen gaan welke ‘rollen medewerkers’ hier
toegang toe mogen hebben en we alles maar op één plek hoeven te
bewaren. Ook de beveiliging van deze gegevens is nu beter geborgd
omdat Microsoft zijn systemen goed onderhoud en borg staat voor de
veiligheid ervan. Daarnaast maken we gebruik van een back-up
programma waardoor ook als er zich een probleem voor mocht doen
met onze data, deze op een andere manier toch bereikbaar is. Om veilig
te kunnen mailen maken we gebruik van Zivver waar dit nodig is.
In 2021 hebben we onze digicoaches ingezet om collega’s kunnen
ondersteunen bij het eigen maken van de nieuwe ICT-werkwijze.
Zoals aangegeven in het kwaliteitsplan van 2021 overwogen we om ook werk-mailadressen voor
medewerkers mogelijk te maken. We hebben uiteindelijk besloten hier niet toe over te gaan omdat
we het te kostbaar vinden voor wat het op zou leveren.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Eigen maken van nieuw elektronisch zorgdossier: Ons Nedap
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In 2020 en 2021 hebben we gewerkt aan de overgang naar het elektronisch zorgdossier van Nedap:
Ons en het introduceren van Medimo en Carenzorgt. In 2021 zijn we ook voor het roosteren en de
verloning met Ons gaan werken. Telkens kijken we naar bestaande functionaliteiten die we ook op
de Reigershoeve kunnen gaan benutten. Zo hebben we recent de kwaliteitsmonitor in Ons
geïntroduceerd bij de woongroepleiders en coördinator van de Ontmoetingsplek.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Nieuwe domotica en telefonie
In 2021 hebben we een nieuw systeem voor zorgalarmering, telefonie en het nieuwe Wifi-netwerk in
gebruik genomen. Het oude systeem was aan vervanging toe. De materialen waren versleten, het
was ingewikkeld zorgalarmeringen af te stemmen op individuele mogelijkheden, en het verouderde
systeem paste niet bij de mogelijkheden die nu zijn ontwikkeld met het oog op zorgapplicaties. In
2020 hebben we ons verdiept in twee domotica-systemen, en besloten tot de aanschaf van een
systeem van Bprocare. Het systeem is grotendeels aangeschaft met de voorziening die hiervoor in de
afgelopen jaren is opgebouwd.
Het systeem van Bprocare is gemakkelijk in gebruik. We kunnen het systeem voor het overgrote deel
zelfstandig inrichten op de behoeftes van bewoners. Het is gebruiksvriendelijk voor medewerkers.
We zijn er dan ook voor het overgrote deel tevreden mee. Uiteraard zullen er, ondanks dat, altijd
verbeterwensen blijven bestaan.

8. Gebruik van informatie
Kwaliteitskader – Het verzamelen, vastleggen en beheren van informatie is van essentieel belang.
Enerzijds om het samen leren en ontwikkelen in lokaal verband mogelijk te maken. Anderzijds kan
informatie gebruikt worden om inzicht te geven in hoe de organisatie presteert (transparantie) en om
intern en extern verantwoording af te leggen.
Betekenisvolle informatie
De Reigershoeve vindt het belangrijk te weten hoe de bewoners en hun vertegenwoordigers de zorg
en begeleiding op de Reigershoeve ervaren en wat verbeterpunten zijn. Ook willen wij een goede
werkgever zijn en vinden we het daarom belangrijk oog te hebben voor hoe medewerkers de
Reigershoeve als werkplek ervaren. In dit kader ondernemen wij verschillende activiteiten. Onze
cliëntenraad, Denktank van medewerkers en Raad van Toezicht zijn hierbij een belangrijke
informatiebron naast de alledaagse gesprekken die we hebben met bewoners, familieleden,
medewerkers en vrijwilligers. Zo geven de ontwikkelgesprekken die wij houden met alle
medewerkers ons bijvoorbeeld veel inzicht in hoe medewerkers hun werk ervaren, wat hun
ontwikkelwensen zijn, hoe hun werk – privé balans is en of er aandachtspunten zijn. Het is blijvend
nodig om duidelijk te maken dat dit soort alledaagse contactmomenten en gesprekken op de
Reigershoeve een belangrijke bron zijn voor de bestuurders om de informatie op te halen die zij
nodig hebben om de Reigershoeve goed te besturen. Dit is namelijk niet iets waar volgens ons
binnen de huidige toezichtkaders en kwaliteitsnormen voldoende aandacht voor is. Wij merken dat
vanuit deze kaders snel traditioneel gedacht wordt in de aanwezigheid van systemen, processen en
PDCA-cycli. Terwijl een van onze Raad van Toezicht leden terecht opmerkte dat het maar de vraag is
of deze systemen nu daadwerkelijk bijdragen aan goede zorg.
Onderdeel kwaliteitsplan 2021: Narratieven
In 2020 hebben we op de Reigershoeve geëxperimenteerd met narratieve evaluatie en
verantwoording: het ophalen van verhalen en ervaringen bij alle betrokkenen van de Reigershoeve
om de geboden zorg en begeleiding te evalueren en ons naar buiten toe te verantwoorden.
De Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Cliëntenraad en de Denktank
(personeelsvertegenwoordiging) zien veel potentie in het narratief evalueren en verantwoorden. Het
systematisch ophalen van verhalen zorgt ervoor dat meer mensen zich uit kunnen spreken over de
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zorg op de Reigershoeve, en dat we goed met elkaar in gesprek kunnen over hoe de Reigershoeve
wordt ervaren. Onze hoop is dat we door goed te luisteren naar alle betrokkenen, en ons te richten
op verbetering van zaken die volgens de betrokkenen verbetering behoeven, ons richten op dat wat
er daadwerkelijk voor de gebruikers van de Reigershoeve toe doet. We hopen ons ook zo te kunnen
verantwoorden naar externe instanties, in plaats van standaard cijfers of rapporten aan te leveren
die in onze ervaring van beperktere waarde zijn.
In 2021 heeft het werken met narratieven geen aandacht gekregen in de vorm van een nieuw
project. Wel hebben we steeds de voorkomende bijeenkomsten aangegrepen om ervaringen op te
halen. In de komende jaren willen we het werken met narratieven weer een grotere plek geven, in de
hoop ons hiermee uiteindelijk te kunnen verantwoorden.
Inmiddels hebben we contact gelegd met Zorgbalans, een andere zorgaanbieder in Noord-Holland,
die op een andere manier heeft geëxperimenteerd met narratieven. Graag willen we in 2022
verkennen:
- of en hoe narratieve informatie op zinvolle wijze verzameld en (her)gebruikt kan worden; en
- hoe dit burgers en zorgprofessionals meer inzicht kan geven in de kwaliteit van verpleeghuiszorg;
- hoe organisaties narratieve informatie kunnen gebruiken om te evalueren en zich zowel intern
als extern te verantwoorden; en
- hoe organisaties van elkaar kunnen leren en ontwikkelen op het gebied van narratieve
kwaliteitsinformatie.
Zorgkaart Nederland
Voor dit verslagjaar hebben 24 mensen hun oordeel over de Reigershoeve gegeven in Zorgkaart
Nederland met een totaal gemiddelde van 9,3. Hier een greep uit de toelichtingen:
‘Het gebouw is open, maar het terrein afgesloten, waardoor de bewoners veilig buiten kunnen
rondlopen, wanneer ze maar willen. De tuin is interessant en divers ingericht, veel bloeiende planten
en boerderijdieren, waardoor het leeft. Ook de mogelijkheid om de (slaap)kamer en badkamer zelf in
te richten of eigen meubels in de gemeenschappelijke woonkamer te plaatsen, maakt dat het meteen
thuis voelt. Er worden geen beperkende regels of tijden opgelegd, mits veilig. De woongroepen zijn
mooi klein. Naast de deskundige zorgmedewerkers staat er ook een schil van lieve vrijwilligers
omheen, die altijd bereid zijn om dingen te doen, soms ook 1 op 1. Er worden elke dag, binnenhuis
maar ook buitenshuis, leuke activiteiten geregeld, zoals gezamenlijk op een warme dag een autoritje
om een ijsje te halen. Communicatie is heel goed. Elke dag wordt gedeeld wat er zoals gedaan is,
veelal met foto's. Ze zijn altijd bereikbaar. Kortom deskundig, zorgzaam, betrokken en inlevend. Het is
geweldig!’
‘In de Reigershoeve ligt de focus op de bewoners. Er is veel tijd en aandacht en de bewoners worden
gestimuleerd actief te zijn. De sfeer is heel prettig en er is ook tijd en aandacht voor familie en
vrienden van de bewoners. Er wordt met respect gehandeld en de vrije wil van de bewoners wordt
gerespecteerd, Ik ben zeer dankbaar dat mijn familielid op zo een fantastische plek woont.’
‘Zeer mooie gebouwen en omgeving. Filosofie achter benadering van bewoners en gasten is
bewonderenswaardig. Er is aandacht voor de mens en haar behoeften Platte organisatie met korte
lijnen, waardoor er zo goed als niks blijft liggen. Organiseren steeds weer nieuwe verrassingen; nu 1
keer in de week zwemmen.’
‘De communicatie tussen het verplegend personeel is niet altijd optimaal. Je wilt alles niet steeds
herhalen als je het eenmaal gezegd hebt zou dat onderling onder alle betreffende verpleegkundigen
verder intern gecommuniceerd moeten worden.’
‘Top geregeld hier en zelf initiatief mag altijd! Nee kennen niet! Jammer dat er niet meer van deze
zorginstellingen zijn in Nederland’
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‘De Reigershoeve is een fantastische plek voor mensen met dementie. Er wordt van alles gedaan om
het de bewoners naar de zin te maken en ze te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken, zodat ze
op een prettige manier geprikkeld blijven worden. Alles kan en alles mag. De verzorging is liefdevol en
betrokken, fijne mensen, ook de vrijwilligers verdienen een pluim. De omgeving is mooi, rustig en de
vele aanwezige dieren zorgen voor een prettige energie. Indien alle verzorgingshuizen zouden zijn
zoals de Reigershoeve, zou de wereld er een stuk beter uit zien!‘
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