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Dit kwaliteitsplanverslag is tot stand gekomen door overleg met vertegenwoordigers van 

cliënten/verwanten (Lokale Cliëntenraad), medewerkers, behandeldienst, (zorg)managers en 

adviseurs ondersteunende dienst en op basis van beschikbare informatie. Het verslag is intern 

besproken met de directie en bestuur, Lokale Cliëntenraad en Centrale Cliëntenraad. Het is extern 

besproken met twee andere zorgaanbieders. 
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Inleiding  
 

Middin is, met 3300 professionele en betrokken medewerkers en ruim 5000 cliënten, een 

zorgaanbieder met een lange staat van dienst en heeft daarmee een stevige basis in de samenleving. 

De organisatie ondersteunt niet alleen ouderen met een zorgvraag maar ook kinderen, jongeren en 

volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking om hun leven vorm te 

geven volgens eigen wensen in en met de samenleving. Middin gelooft in de eigen kracht van mensen. 

Voor elk mens geldt dat hij zo veel als mogelijk regie moet houden op zijn leven. Om in te spelen op 

behoeften, vragen en verwachtingen van de verschillende cliënten biedt Middin flexibele en 

persoonsgerichte ondersteuning bij het dagelijks functioneren, wonen, werken en vrijetijdsbesteding 

aan.  

 

Vanaf 2010 maakt de V&V-zorg onderdeel uit van Middin. Vanuit de toenmalige stichting De Singels 

(woonzorgcentrum Provenier en woonzorgcentrum Rubroek) was het een bewuste keuze om te 

fuseren met Middin. De Singels zocht een overname partner die het eigen en buurtgerichte karakter 

van beide huizen kon behouden, gericht was op het behouden van de verbinding met de wijk en de 

participatie van ouderen in de wijk. Dit sloot goed aan bij de visie van Middin. Vanuit Middin werd en 

wordt de samenvoeging ook als waardevol gezien. Middin biedt wonen, werk en ondersteuning aan 

mensen met een beperking in verschillende levensfasen. De cliënten van Middin worden ouder en 

krijgen in toenemende mate te maken met ouderdomsproblematiek zowel lichamelijk als geestelijk. 

Voor Middin voelt het als een goede keuze dat wij aan onze ondersteuning van mensen met een 

beperking, ook de ondersteuning aan mensen met ouderdomsproblematiek hebben kunnen 

toevoegen. Een verrijking van onze expertise. 

Wij realiseren ons terdege dat met de ouderenzorg ook veel eigenheid ‘meekomt’ die hoort bij 

verpleeghuiszorg; bijvoorbeeld een eigen cao en een eigen kwaliteitskader. Daar moeten we dagelijks 

oog voor houden. De eigenheid van de ouderenzorg herkennen en bewaren is daarbij een belangrijke 

opgave.  

De cliënten kregen in 2018 thuis ondersteuning door Zorg aan Huis of in één van onze 

verpleeghuizen: Rubroek, Provenier of Patio. Locatie Patio biedt vanaf 2019 geen verpleeghuiszorg 

meer vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en richt zich op cliënten met een verstandelijke 

beperking in combinatie met ouderdomsproblematiek.  

 

Het kompas  

Middin werkt aan kwaliteit van zorg op basis van het 

‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ en de uitwerking hiervan ‘Thuis in 

het verpleeghuis’. Het Middin Kompas is hierbij een belangrijk 

hulpmiddel. Het helpt ons om met elkaar het gesprek aan te gaan 

over kwaliteit. Verstaan we de vraag van de cliënt goed, doen we de 

juiste dingen, hoe kunnen we het beter doen? Komen we deze drie 

beloftes aan cliënten na? 

 

Middin-brede jaarplan 2018: op koers met het kompas 

In 2018 zijn we verder gegaan met onze speerpunten uit de Koers 

2020: hartelijkheid en gastvrijheid versterken, kennis vergroten en 

verbeteren met technologische innovatie. Daarnaast heeft Middin voor 2018 vier thema’s vastgesteld, 

die gekoppeld zijn aan de drie beloftes van Middin (ons Kompas): een nieuw cliëntendossier,  
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werken volgens de kwaliteitskaders, boeien en binden van medewerkers en ontwikkelen van passende 

huisvesting.   

 

Kompasmagazine 

Middin maakt jaarlijks het Kompas Magazine. Dit is het Middin-brede kwaliteitsverslag. Met het 

Kompas Magazine voldoet Middin aan de rapportage verplichting vanuit het kwaliteitskader 

gehandicaptenzorg en het vervangt de directiebeoordeling. De ouderenzorg wordt ook in dit verslag 

meegenomen, maar niet op de manier die het kwaliteitskader verpleeghuiszorg voorschrijft. Middin 

kiest ervoor om het jaarverslag samen te voegen met het Kompas Magazine 2018. Informatie over 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en een financiële paragraaf is hiermee ook opgenomen. 

Meer informatie is terug te vinden in het Kompasmagazine.  

 

Verantwoording verpleeghuiszorg 

Voorafgaand aan het (volgende) kalenderjaar legt Middin de ontwikkelingen en verbeterpunten voor 

de verpleeghuiszorg vast in een kwaliteitsplan verpleeghuiszorg. Vervolgens voeren de betreffende 

locaties het plan uit. Monitoring gebeurt enerzijds door op onderdelen in drie periodes te rapporteren 

(na 3, 7 en 12 maanden) en anderzijds op andere onderdelen in het kwaliteitsoverleg. Na afloop van 

het kalanderjaar verantwoordt Middin zich intern en extern over de uitvoering van het kwaliteitsbeleid 

middels het kwaliteitsverslag. 

Daarnaast dient Middin de indicatoren basisveiligheid, de indicatoren van de inspectie en de 

indicatoren over de personeelssamenstelling in bij het Zorginstituut Nederland. In het Kompas 

Magazine verantwoordt Middin zich over de extra middelen over 2017-2018 van de kwaliteitsimpuls. 

Het kwaliteitsbudget wordt verantwoord via het zorgkantoor door de realisatiegegevens in te dienen. 

 

Deelname aan het kwaliteitsverbeterprogramma van Waardigheid en Trots (W&T) 

Rubroek en de Provenier hebben afgelopen 3 jaar in korte tijd een transitie gemaakt van 

verzorgingshuis naar verpleeghuis. De contractuele bezetting van medewerkers was laag en er werd 

gewerkt met onvoldoende gekwalificeerde medewerkers. Doordat deze randvoorwaarde voor het 

leveren van goede zorg niet op orde was, vertaalde zich dat door naar de kwaliteit van de basiszorg. 

Om deze reden is in 2017 een aanvraag gedaan voor extra middelen om dit kwaliteitsprobleem aan te 

kunnen pakken. Daarnaast is een coach vanuit het kwaliteitsondersteuningsprogramma W&T ingezet. 

Eind 2017 is door Rubroek en Provenier samen met de coach Waardigheid en Trots een plan van 

aanpak 2018/2019 ‘De basis versterken’ gemaakt. Doel is het ondersteunen van Middin bij het 

duurzaam verbeteren van de kwaliteit van verpleeghuiszorg op de locaties Rubroek en Provenier om 

zo bij te dragen aan haar doelstelling om cliënten te ondersteunen bij een voor hen waardevol leven. 

In dit plan staan concrete doelstellingen om te werken volgens het nieuwe kwaliteitskader en te 

groeien in kwaliteit. Deze doelstellingen zijn ook opgenomen in de kwaliteitsplannen verpleeghuiszorg 

2018 en 2019.  

 

Leeswijzer  

In hoofdstuk 1 leest u de stand van zaken die op (de hele verpleeghuiszorg van) Middin van 

toepassing is, aan de hand van de acht thema’s van het kwaliteitscirkel verpleeghuiszorg. Hoofdstuk 2 

beschrijft per locatie wat Rubroek, Provenier en Patio afzonderlijk gerealiseerd hebben en wat nog 

verbetering behoeft. Ook hierbij zijn de thema’s van de kwaliteitscirkel leidend. In hoofdstuk 3 staan 

kort de verbeterpunten voor 2019. In de bijlagen staan achtereenvolgens, de scholingsoverzichten en 

de samenwerkingspartners. 

 

https://middin.nl/kompas-magazine-2018-online
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1. Uitkomsten kwaliteitsjaar 2018 voor de verpleeghuiszorg 
 

Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft, aan de hand van de acht thema’s van het kwaliteitskader, of de gestelde 

doelen uit het kwaliteitsplan 2018 behaald zijn. Het gaat over de stand van zaken van de totale 

verpleeghuiszorg. Dit wordt geïllustreerd met reacties van cliënten, verwanten, medewerkers of met 

voorbeelden. De verdere uitwerking per locatie, staat in het volgende hoofdstuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenhang kompas en kwaliteitskader 

 

Samengevat richtte Middin zich in 2018 vooral op verbetering van de persoonsgerichte zorg door de 

zorg kleinschalig te organiseren, waardoor de cliënt beter gekend wordt zowel wat betreft lichamelijk 

verzorging als op het gebied van welbevinden. Daarnaast was aandacht voor verbetering van de 

kwaliteit en veiligheid en voor de randvoorwaarde voldoende en deskundige medewerkers. Er is veel 

werk verzet om vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg te werken.  

Eind 2018 hebben we het volgende bereikt: 

- Rubroek wordt verbouwd en de nieuwbouw van Provenier is klaar. De huisvesting wordt 

hierdoor ondersteunend aan het kleinschalig zorgen. De teams zijn integraal en er is meer 

duidelijkheid in taken en rollen. 

- Persoonsgerichte zorg is toegenomen door o.m. het gebruik van een nieuw cliëntdossier en 

het instrument ‘Dit vind ik ervan’. Het nieuwe cliëntdossier vraagt nog aandacht. Er is 

aandacht besteed aan methodisch werken volgens de Plan-Do-Check-Act (PDCA-cyclus). Dat 

blijft een aandachtspunt. 

- Kwaliteit en veiligheid is blijvend onder de aandacht. Er zijn stappen gezet, en ook dit vraagt 

voortdurende aandacht met name op het geven van opvolging aan acties. 
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Niet alle beoogde doelen uit het kwaliteit ondersteuningsprogramma W&T en het kwaliteitsplan 2018 

zijn behaald vanwege drie grote projecten in 2018: 

- de verbouwing van Rubroek. Vanaf juni 2018 vraagt dit veel tijd en aandacht van alle 

betrokkenen, mede doordat de bewoners gewoon in huis blijven op andere, tijdelijke plekken.  

- de nieuwbouw van Provenier; verhuizen van de cliënten naar tijdelijke huisvesting en 

terugverhuizen  

- de (Middin-brede) invoering van het nieuwe cliëntdossier ONS. Dit vond in de 2de helft van 2018 

plaats. 

Hierdoor verschuift een gedeelte van geplande acties zich naar 2019.  

Verder blijft in 2019 aandacht nodig om het methodisch werken volgens de PDCA- cyclus te borgen.  

 

 

Totaal aantal cliënten in de verpleeghuiszorg in 2018  

 

SOMATIEK Aantal 

Rubroek 2de 

etage 

Aantal 

Rubroek 3de 

etage 

Aantal 

Provenier  

Totaal 

VV2 1 1 1 3 

VV3 2 1 1 4 

VV4 14 19 11 44 

VV5 3 4 - 7 

VV6 27 23 6 56 

VV7 3 4 2 9 

 50 cliënten 52 cliënten 21 cliënten 123 cliënten  

 

PG Aantal 

Rubroek 1ste  

Etage 

Aantal 

Rubroek 4de 

etage 

Aantal Patio Totaal  

VV4 1 12 1 14 

VV5 46 33 4 83 

VV6 1 7 - 8 

VV7 6 3 3 12 

 54 cliënten  55 cliënten  8 cliënten  117 cliënten  
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1.1 THEMA PERSOONSGERICHTE ZORG EN -ONDERSTEUNING 

1.1.1 Cliëntervaringen 

Dit vind ik ervan  

Doel:  ‘Dit vind ik ervan’ is aangepast en wordt gebruikt in de verpleeghuiszorg van Middin  

 

‘Dit vind ik ervan’ (DVIE) is een cliëntervaringsinstrument waarmee we in gesprek gaan met cliënten 

en verwanten door het voeren van de onderzoekende dialoog over de persoonlijke ervaringen, wensen 

en behoeften. Doel is de vraag goed te verstaan, te begrijpen, te duiden en te vertalen naar de 

mogelijkheden. Cliënten/verwanten geven aan of zij tevreden zijn over verschillende thema’s en of zij 

verandering wensen. Dit leggen we vast in gesprekslijsten. We kennen drie varianten: 

- Ik vertel: in gesprek met cliënten; 

- Ik zie en vertel: in gesprek met verwanten; 

- Ik toon: in gesprek met betrokkenen (verwanten of professionals) 

van cliënten die zelf moeilijk of niet kunnen vertellen. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van videobeelden. 

 

DVIE is door Middin gekozen als cliëntervaringsinstrument uit de waaier van instrumenten voor de 

gehandicaptenzorg. De verpleeghuiszorg kent geen waaier, maar heeft een set aan indicatoren 

vastgesteld waaraan een instrument moet voldoen.  

DVIE voldoet hieraan en wordt daarom ook gebruikt in de verpleeghuiszorg van Middin. Op basis van 

de pilot bij Middin heeft het platform DVIE1 de opzet van de gespreksformulieren in 2018 aangepast 

voor de ouderenzorg. Bij het onderwerp ‘gevoel’ is ‘omgaan met levenseinde’ opgenomen. Het 

formulier wordt in 2019 in gebruik genomen. Zorgaanbieder Amsta gaat DVIE in 2019 ook gebruiken 

in de ouderenzorg, zodat meer ervaring met dit instrument opgedaan wordt in de ouderenzorg. 

In 2018 gebruikten alle teams van de verpleeghuiszorg DVIE en zijn ze geschoold in de 

onderzoekende dialoog (via individuele scholing, teamscholing of opfriscursus). De onderzoekende 

dialoog wordt hierdoor steeds verder ingebed in het dagelijkse werk van de begeleider.  

 

Wat kan beter: formuleren van doelen en acties naar aanleiding van het invullen van DVIE, 

opvolging geven aan acties en rapporteren is nog een aandachtspunt. Dit bleek onder meer uit 

teamreflecties. 

 
Op basis van het invullen van DVIE kwamen medewerkers erachter dat dhr. X. erg houdt van koken. 
Hij wordt nu periodiek nadrukkelijk uitgenodigd om te helpen bij het koken op de woongroep en 

ontleent daar zichtbaar plezier aan. 

 

Zorgkaart Nederland, NPS en CQI 

Middin meet de ervaringen van de cliënten en verwanten ook op andere manieren. Dit gebeurt via de 

aanbevelingsvraag en reviews op Zorgkaart Nederland.  

Doel: Middin brede beleidsafspraak over gebruik van de aanbevelingsvraag van Zorgkaart Nederland  

In 2018 zijn Middin-breed interviews gehouden met cliënten en verwanten door medewerkers van 

Zorgkaart Nederland.  

                                                
1 Het Platform ‘Dit vind ik ervan’ is een coöperatieve vereniging gevormd door Middin, Philadelphia, Siza, ’s Heeren 

Loo en Gemiva. Het platform houdt zich bezig met de verantwoording en doorontwikkeling van DVIE. 
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 Rubroek  Provenier  Patio 

Waarderingen Zorgkaart 

Nederland 2018 

Cijfer: 7,3  

o.b.v.  

23 waarderingen 

Geen cijfer2 

Geen 

waarderingen 

Cijfer: 6,8 

o.b.v. 

1 waardering 

 

Daarnaast voeren de verpleeghuislocaties of de NPS3 of een CQI4-achtige meting uit. 

 
 

1.1.2 Persoonsgerichte zorg en methodisch werken 

Doel:  De persoonsgerichte zorg is methodisch. 

In 2018 vervingen we het ECD Vinova door het ECD ONS. Hiermee investeren we in de relatie tussen 

cliënt, verwant en medewerker. Door gebruik van ONS wordt opvolging gegeven aan doelen en 

afspraken. Door het invoeren van ONS hebben we het volgende bereikt: 

voor cliënten: 

- het zorgplan is nu eenvoudiger; 

- multidisciplinair samenwerken verbetert: 1 cliënt 1 plan; 

voor medewerkers: 

- de werkwijze en gebruiksvriendelijkheid van het elektronisch cliëntendossier is verbeterd; 

voor de organisatie: 

- sturingsinformatie is verbeterd; 

- efficiënte bedrijfsvoering, ook (zorg)administratieve processen zijn vervangen door ONS. 

 

In 2018 zijn alle medewerkers getraind in ONS en zijn alle plannen overgezet. Medewerkers leren in 

de training niet alleen over de werking van het systeem, maar krijgen ook richtlijnen mee om kort, 

bondig en feitelijk te rapporteren.  

 

Met de invoering van ONS ondersteunen we het methodisch werken vanuit het ECD. Methodisch 

werken is een van de speerpunten uit onze koers 2020. Een kenmerk van methodisch werken is dat 

het cyclisch is: plan – do – check – act of om in zorgtermen te spreken: gegevens verzamelen en het 

vaststellen van ondersteuningsvragen, doelen en interventies. Vervolgens het uitvoeren, evalueren en 

bijstellen.  

ONS is gebaseerd op het Middin Kompas en het is opgebouwd vanuit de domeinen van DVIE. Hierdoor 

worden medewerkers geholpen om altijd een methodische cyclus te doorlopen. 

 

                                                
2 De Provenier heeft geen waarderingen, omdat er weinig wisseling van cliënten is en cliënten een heel klein of 

geen netwerk hebben.  
3 Een Net Promoter Score is een methode om de tevredenheid van een klant te meten. Op de vraag ‘beveelt u deze 

instelling aan? wordt met een getal geantwoord. Op basis hiervan wordt een score berekend 
4 De CQ-index (ook wel CQI genoemd) staat voor Consumer Quality Index, een gestandaardiseerde methodiek om 

klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Meestal wordt cliënten of verwanten een 

schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Daarnaast wordt voor sommige cliëntengroepen gewerkt met online 

vragenlijsten of interviews. 
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De ONS wijzer helpt medewerkers met 

methodisch werken in ONS Plan .  

Begeleiders 5 besteden aandacht aan het 

aanpassen van de werkroutes aan de wensen 

van de cliënten vanuit DVIE. Op deze manier 

komt er ook tijd voor welzijnsactiviteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerker: ‘ik wil graag meer aandacht geven aan gesprekken met cliënten, maar als we tekort aan 

personeel hebben dan gaat toch de basis zorg voor’  

 

De informatie die op de zorgkaarten staat is lastig uit ONS te halen. Dit kan verbeteren door de 

zorgkaart op te nemen in het ECD.  

 

Wat kan beter:  

- de kwaliteit van de plannen en de opvolging ervan in de praktijk ten aanzien van 

persoonsgericht werken en welbevinden kan verbeteren.  

- Zorgkaarten opnemen in ONS. 

 

Online Cliëntportaal Caren 

Nieuw in dit ECD is het cliëntenportaal Caren. In Caren wordt het zorgplan en andere informatie 

waaronder de rapportage uit ONS aan cliënten of verwanten getoond. Ook kunnen cliënten in Caren 

berichten aan hun begeleiders sturen en agenda afspraken aan hun begeleiders doorgeven. In 2018 

zijn we gestart met de voorbereidingen voor de pilot die start in januari 2019. De verpleeghuiszorg 

doet niet mee aan de pilot, omdat Rubroek en Provenier andere prioriteiten hebben door onder meer 

de verbouwing en verhuizing. In de loop van 2019 krijgen de andere cliënten ook toegang tot Caren. 

 

1.1.3 Multidisciplinaire samenwerking 

De multidisciplinaire samenwerking wordt verder verstevigd via ONS. Iedere cliënt heeft één zorgplan 

waarin alle zorg die we aan de cliënt leveren is opgenomen, dus zowel wonen als behandeling. Dit 

stimuleert medewerkers van verschillende disciplines om meer met elkaar samen te werken in 

dezelfde zorgplancyclus. Momenteel is het behandeldossier aan ONS gekoppeld. Vanaf medio 2019 

gaan ook de gedragsdeskundigen en paramedici in ONS werken. Het medische dossier blijft voorlopig 

nog apart.  

 

Wat kan beter: werken met 1 dossier en goede afspraken over de registratie, rapportage en inzage 

van alle relevante informatie door alle betrokken zorgverleners. 
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De multidisciplinaire cyclus wordt gevolgd. We voldoen aan de gestelde termijnen van een voorlopig 

ondersteuningsplan in 24 uur, binnen 6 weken een definitief ondersteuningsplan en we evalueren 

tenminste 2 keer per jaar. 

 

Tot en met eind 2018 was één van de regiodirecteuren verantwoordelijk voor de behandeldienst. 

Vanaf 2019 leggen de managers van de behandeldienst rechtstreeks verantwoording af aan de raad 

van bestuur. Dit verstevigt de positie van de behandeldienst. 

 

1.2 THEMA WONEN EN WELZIJN 

1.2.1 Huisvesting 

Middin investeerde in 2018 in de ouderenzorg om het toekomstbestendig te maken door de 

verbouwing van Rubroek en de nieuwbouw van de Provenier. Patio is vanaf 2019 een locatie voor 

ouder wordende cliënten met een verstandelijk beperking. 2018 was een overgangsjaar, waarbij 

steeds minder cliënten met een V&V indicatie en meer cliënten met VG indicatie opgenomen zijn. 

 

1.2.2 Aandacht voor eenzaamheid, verlies en laatste levensfase 

Doel: Onderzocht is hoe cliënten en verwanten de aandacht voor eenzaamheid, 

verlies en invulling laatste levensfase ervaren 

Dit is nog niet onderzocht. De aanpassing voor het gesprekformulieren van DVIE is gedaan in 2018. 

Invulling van de laatste levensfase en het levenseinde is opgenomen. In 2019 wordt dit formulier 

gebruikt. Daarnaast maakt de verpleeghuiszorg van Middin bij palliatieve terminale zorg gebruik van 

het instrument ‘Zorgpad stervensfase’. Hier is in 2018 extra aandacht aan besteed door scholing van 

medewerkers in het gebruik van Zorgpad stervensfase, zodat zij de cliënt in de stervensfase zoveel 

mogelijk comfort kunnen bieden. In 2019 wordt hiermee verder gegaan. 

 

1.2.3 Participatie van verwanten en vrijwilligers 

Doel: Medewerkers zijn zich nog bewuster dat het belangrijk is om verwanten bij de zorg 

voor hun cliënten te betrekken  

Samenwerking cliënt, verwanten en medewerker 

In 2018 zijn er vragen geweest die te maken hadden met de relatie tussen cliënt, verwant en 

medewerker. Door het werken vanuit de driehoek: cliënt, verwant medewerker en geven van 

driehoeksbegeleiding wordt de samenwerking verbeterd of opnieuw tot stand gebracht. De 

maatschappelijk werkers van Middin geven deze training en begeleiding. Doordat zij niet rechtstreeks 

met de zorg belast zijn en daardoor een meer neutrale positie kunnen aannemen, kunnen alle partijen 

in de driehoek gehoord worden en kan worden toegewerkt naar toenadering, verbinding, 

samenwerking en vertrouwen. Middin biedt ook de workshop driehoekskunde aan. Hierbij krijgen 

teams uitleg over de samenwerking tussen cliënt, verwanten/netwerk en professional. 

 

MDO, huiskamer overleggen en medezeggenschap 

Verwanten worden uitgenodigd voor en betrokken bij de reguliere gesprekcyclus over het zorgplan en 

huiskameroverleggen. Indien nodig/gewenst worden verwanten ook tussendoor betrokken bij de zorg. 
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Elke locatie van Middin regelt op zijn eigen wijze de medezeggenschap van cliënten en verwanten, 

conform het beleid van Middin op medezeggenschap dat gebaseerd is op de wet5. 

 

Vrijwilligers 

In de verpleeghuiszorg van Middin werken meer dan 100 vrijwilligers. Zij doen allerlei verschillende 

werkzaamheden. Van ondersteunen bij individuele- of groepsactiviteiten, in de keuken, het restaurant, 

of de technische dienst. Zij zijn heel waardevol en onmisbaar. 

 

 

 

1.3 THEMA BASISVEILIGHEID 

1.3.1 Algemeen 

Veiligheid vormt dé basis voor kwaliteit van leven. Om de risico’s goed in beeld te hebben is in ONS de 

risico-inventarisatie explicieter opgenomen in de methodische cyclus. Het is een vast onderdeel in het 

proces van opstellen/evalueren van het zorgplan en het invullen van een risico leidt automatisch tot 

het opstellen van een doel. Tijdens de scholingen voor ONS is hier uitgebreid aandacht aan besteed.  

Voor de verpleeghuiszorg wordt gewerkt met de ‘verkorte checklist veilige zorg’. Hierdoor worden niet 

alleen de risico’s op afzonderlijke gezondheidsproblemen duidelijk, maar ook op de onderlinge 

verbanden. Zo geeft ondervoeding een extra risico op huidletsel en vallen. De vragen en tips uit deze 

checklist leren de medewerkers om signalen te herkennen. 

 

Wat kan beter:  

- bij de overgang naar ONS is niet altijd het juiste formulier ingevuld.  

- doelen kunnen beter geformuleerd worden en de opvolging kan verbeteren. 

 

Er is afgelopen jaar veel aandacht geweest voor het melden van incidenten en er is veel gemeld.  

In alle teams worden de incidenten besproken. 

 

Wat kan beter: het structureel onderzoeken naar (basis)oorzaken en de opvolging.  

 

Doel: Triage kwaliteiten van medewerkers verhogen. 

In 2018 zijn klinische lessen triage georganiseerd voor de medewerkers tijdens het teamoverleg. 

Middin heeft een scholing triage en e-learning modules over verschillende ziektebeelden ingekocht.  

Vanaf 2019 behandelen medewerkers drie ziektebeelden per jaar. 

 

Doel: Deelname aan centrale Middin commissies en kwaliteit spreiden over meerdere medewerkers. 

Een aantal begeleiders 5 (MBO 4) neemt deel aan de centrale commissies van Middin, zoals de 

commissie Middelen en Maatregelen (uitvoering wet BOPZ en voorbereiding op Wet zorg en dwang) en 

de commissie inkoop medicatie en medische hulpmiddelen. Doel hiervan is dat zij de kennis en 

ervaring vanuit de praktijk van de verpleeghuiszorg in deze commissies brengen en informatie mee 

terug nemen naar de verpleeghuiszorg.  

 

 

                                                
5 Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
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Doel: Het aantal verpleegkundigen verhogen  

Veilige zorg hangt samen met het hebben van voldoende en deskundige medewerkers. Deze 

doelstelling staat uitgewerkt in paragraaf 1.6 thema personeelssamenstelling en bij de afzonderlijke 

locaties. 

 

 

1.3.2 Basisindicatoren veiligheid  

Samen met het kwaliteitsverslag worden de resultaten van basisindicatoren veiligheid over 2018  

ingediend bij het Zorginstituut. De indicatoren zijn gemeten in november en december 2018. De 

indicatoren zijn permanent onder de aandacht en worden besproken in teams, commissies en hebben 

een aandachtsfunctionaris per (sub)team of afdeling. Hieronder staat per indicator wat de stand van 

zaken voor de hele verpleeghuiszorg is.  

 

- Decubituspreventie 

Er zijn in 2018 totaal 18 gevallen van decubitus type 2 of hoger geweest. Middin heeft een 

wondverpleegkundige/consulent, die standaard wordt geconsulteerd bij wonden. De 

wondverpleegkundige/consulent loopt ook eigen visites. De casuïstiek besprekingen op de afdelingen 

worden niet structureel gehouden, maar wanneer daar aanleiding voor is. Iedere zes weken is 

structureel overleg tussen de wondverpleegkundige, de ergotherapeut en de diëtist over de wondzorg. 

 
- Advance care planning (ACP) 

Voor advance care planning of het gezamenlijk afspraken maken over behandeling rond het 

levenseinde is een formulier beschikbaar en dat wordt gebruikt. Het dossier onderzoek leverde op dat 

het niet in alle dossier is opgenomen. Dat heeft te maken met de overgang van het ene ECD naar het 

andere in de periode van de meting. Door het werken met verschillende dossiers, ONS en het 

behandeldossier, kan de informatie over APC alleen in het behandeldossier staan. Hierdoor is de 

informatie niet altijd inzichtelijk voor de zorg. Dit pleit voor het werken met een gezamenlijk dossier. 

 

Wat kan beter: het gesprek aangaan bij de opname van cliënten kan beter. Dit gebeurt in 2019 door 

omgaan met levenseinde te bespreken in de DVIE gesprekken en door het gebruik van zorgpad 

stervensfase in ONS op te nemen. 

 
- Medicatieveiligheid 

Niet alleen in de verpleeghuiszorg, maar in de hele organisatie was medicatieveiligheid een thema in 

2018. Dat loopt door in 2019. De belangrijkste acties om het aantal medicatie incidenten te verkleinen 

staan hieronder: 

- Op locaties met behandelplaatsen werken we in toenemende mate met een elektronisch 

voorschrijfsysteem. Zo ook in Rubroek en Provenier. 

- Tien locaties zijn gestart met digitaal aftekenen. De verpleeghuiszorg doet niet mee aan deze 

proef. 

- Medewerkers volgen een basiscursus medicatie via e-learning. 

- Medicatieveiligheid was in 2018 onderdeel van de interne audit. Bij ongeveer 25 locaties is de 

medicatieveiligheid getoetst.  

De bevindingen van de interne audits vormen input voor het in 2019 bij te stellen medicatiebeleid. Ook 

versterken we de samenwerking met ketenpartners zoals bijvoorbeeld de apotheken. Op het gebied van 

opleiden worden in 2019 meer praktijktrainingen aangeboden.  
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De medicatiefouten worden in de teams besproken. De medicatiereview wordt standaard besproken in 

het MDO. 

 

Wat kan beter: het onderzoek naar (basis) oorzaken van fouten en de opvolging van verbeteracties 

hierbij. 

 

Medewerker: naar aanleiding van aftekenfouten in de medicatie is op een etage kruiscontrole als 

middel om te leren ingevoerd. Het werkt als volgt: een medewerker heeft medicatie gedeeld. Om 

12.00 wordt dit even na gelopen door collega aan de hand van een formulier. Idem voor latere 

momenten op de dag. Doel is het formulier uiteindelijk niet meer nodig te hebben, wanneer het aantal 

fouten is afgenomen. Het gaat nog niet foutloos, maar de kruiscontrole begint gewoner te worden als 

routinematig onderdeel om te leren en het aantal fouten neemt af. 

 

- Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking 

Middin heeft de visie ‘vrijheidsbeperking: nee, tenzij….. ‘ . Alleen wanneer vrijheidsbeperking echt 

noodzakelijk is, wordt het ingezet. De zorgvuldigheidseisen worden hierbij in acht genomen. Na het 

inzetten, wordt de vrijheidsbeperking (regelmatig) geëvalueerd. De vraag of het nog steeds nodig is 

wordt gesteld. Er wordt gestreefd naar afbouwen of het inzetten van een minder ingrijpende 

maatregel, als dat mogelijk is. 

 

Middin heeft een organisatie brede commissie Middelen en Maatregelen (M&M). Gehandicaptenzorg en 

ouderenzorg zijn hier samen in vertegenwoordigd. Deze commissie houdt zich bezig met de uitvoering 

van het beleid rondom vrijheidsbeperking en de voorbereiding op de implementatie van de Wet zorg 

en dwang. Iedere BOPZ-aangemerkte locatie van Middin heeft een (of meer) 

aandachtsfunctionaris(sen). De aandachtsfunctionarissen komen twee maal per jaar bij elkaar. In 

november 2018 heeft de commissie M&M een symposium georganiseerd voor medewerkers over 

onvrijwillige zorg, vooruitlopend op de komst van de Wet zorg en dwang. Naast gastspreker Brenda 

Frederiks, die uitleg gaf over de Wet zorg en dwang, waren er diverse workshops over het herkennen 

van verzet, bewustwording van vrijheidsbeperking, het belang van het gesprek met verwanten en 

weerbaarheid. 

 

- Valpreventie  

Doel: Actualiseren valpreventiebeleid / procedures en implementeren bij de verschillende  

 locaties van Middin waar het relevant voor is, o.m. de verpleeghuizen. 

Er is het afgelopen jaar aandacht geweest voor het vallen en valpreventie. In 2018 is een start 

gemaakt met het actualiseren van het beleid. Verwacht wordt dat het halverwege 2019 afgerond is. 

 

 

 

1.4 THEMA LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT 

1.4.1 Algemeen  

Kwaliteitsverbeterprogramma – De basis versterken 

In 2018 is, binnende verpleeghuiszorg op Rubroek en Provenier, een start gemaakt met de uitvoering 

van het kwaliteitsverbeterprogramma onder leiding van een externe coach W&T. We gaan hier in 2019 

mee verder. 
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HKZ 

Middin is HKZ gecertificeerd. Hierbij worden jaarlijks twee locatie/afdelingen van de ouderenzorg 

bezocht. Op 28 mei vond de externe audit plaats in Patio en op 29 mei in Rubroek op de 3de etage 

Noord- en Zuidkant. De auditoren hebben een lunch, een teamreflectie en een overleg van de lokale 

cliëntenraad bijgewoond. Verbeteringen zijn mogelijk op de krappe personeelsbezetting. Hierdoor 

wordt de werkdruk als hoog ervaren en worstelt het team met de tijd om de welzijnsvragen bij 

cliënten op te halen en er acties aan te koppelen. 
 

Interne audit 

In 2018 hebben we gekozen voor interne audits nieuwe stijl. Het kader hiervoor is het toetsingskader 

van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit toetsingskader bestaat uit drie thema’s: 

persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid. De auditteams 

onderzoeken de normen van elk thema. Daarnaast kiest bestuur samen met directie thema’s op basis 

van actualiteit. De auditoren gebruiken de werkwijze van de IGJ: observatie, gesprekken met 

cliënten/verwanten en/of medewerkers, dossierinzage en inzage in locatie gebonden afspraken. 

Nieuw is het waarderend auditen. In 2018 is iedere auditor geschoold in waarderend auditen. Een 

waarderend auditgesprek nodigt uit tot reflectie en inspireert tot verbeteren. Het vraagt van de 

auditor een andere meer uitdagende en stimulerende rol en een meer open blik. Een waarderende 

audit is er op gericht om meerwaarde te creëren voor het auditgesprek door te laten zien dat fouten 

kansen zijn en dat wat goed gaat een bron kan zijn voor inspireren en leren.  

De 2de etage van Rubroek is ge-audit voor de verpleeghuiszorg. Een verbeterpunt is dat informatie 

(bijvoorbeeld gemaakte afspraken tijdens een teamoverleg) makkelijker terug te vinden moeten zijn. 
 

Incident meldingen, melding aan IGJ en PRISMA onderzoek 

We registreren incidenten en bijna-incidenten in het incident meldingssysteem I-task. Sinds we met 

ONS werken kunnen begeleiders ook direct vanuit het individuele zorgplan naar het incident 

meldsysteem. De meldingen incident cliënten (MIC) evalueren we tijdens de cliëntbesprekingen, 

teams met elkaar in de teamvergadering en in de MIC commissie. Hierbij staat de vraag centraal wat 

hiervan te leren en te verbeteren is. Het kan ook gebeuren dat medewerkers betrokken zijn bij een 

incident en letsel of schade oplopen. Dan wordt een melding incident medewerker (MIM) gedaan. 

Wanneer er sprake is van een calamiteit of geweld in de zorgrelatie melden we deze gebeurtenis aan 

de betrokken toezichthouder. 

 
Clientvertrouwenspersoon en klachtencommissie 

Onze cliëntvertrouwenspersonen hebben 6 kwesties behandeld uit de verpleeghuiszorg. De 

klachtencommissie heeft 1 klacht afgehandeld. Een andere klacht is nog in behandeling.  
 

 

1.4.2 Deskundigheidsbevordering 

Tijdens het jaargesprek met de leidinggevende komt het onderwerp deskundigheid ter sprake. 

Besproken wordt of de medewerker voldoende deskundig is, of dat er aanvullende scholing verwacht 

wordt van of gewenst wordt door de medewerker. Hier worden afspraken over gemaakt. 

 

Medewerkers vinden het prettig dat we een breed aanbod van trainingen aanbieden. Hierdoor kunnen 

zij zelf kiezen welke training goed aansluit op hun wens en behoefte. We werken met een 

leermanagementsysteem (leerportaal), waarin medewerkers zelf zien welke trainingen zij hebben 
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gevolgd en waar ze nog aan moeten voldoen. Zo kunnen medewerkers zelf verantwoordelijkheid 

nemen voor hun eigen leerproces.  

 

Afgezien van meer dan 100 e-learning-modules kunnen medewerkers via het leerportaal intekenen op 

diverse andere leeractiviteiten, waaronder veel klassikale. In 2018 hebben de thema’s ONS (nieuw 

elektronisch patiëntendossier), de methodiek Triple C en bedrijfshulpverlening (BHV) vooral extra 

aandacht gehad. In 2019 willen we meer differentiatie aanbieden die enerzijds aansluit bij leren 

(inhoudelijk) en anderzijds bij de methodieken, ONS en de verschillende doelgroepen. Verder richten 

we ons dan ook in het algemeen op de thema’s: meldcode, nieuwe wet zorg en dwang en nieuwe 

opzet BIG scholing. Het overzicht van de gevolgde scholingen en trainingen vanuit het leerportaal 

staat in bijlage 1.  

 

 

1.4.3 Teamreflectie  

Doel: Implementeren van teamreflectie: eigenaarschap van leren en verbeteren bij medewerkers 

versterken. 

Middin werkt met kompascoaches. Zij coachen alle teams op DVIE, Steeds Beter en het houden van 

teamreflectie. Zij maken iedere periode (na 3, 7 en 12 maanden) een scan van de locatie om een 

beeld te krijgen wat op orde is en wat verbetering behoeft. Deze scan wordt besproken met de 

directie. Zorgmanagers kunnen een beroep op de kompascoaches doen, wanneer dat nodig is. 

 

Verder werken we gericht aan de ontwikkeling van een team door, naast teamreflectie, het 

‘teamdoelmatigheidsmodel’ in te zetten. In het teamdoelmatigheidsmodel is aandacht voor , 

onderlinge samenhang, verdelen van taken en rollen, inzetten op de basis van kennis en 

verantwoordelijkheden van het team. 

 

 

1.4.4 Lerend netwerk 

Doel: Verder vormgeven aan lerend netwerk met andere organisaties in ConForte-verband. 
Middin maakt deel uit van Conforte. Conforte kent verschillende netwerken; van bestuurders, HR-

adviseurs en kwaliteitsadviseurs. De zorgmanagers hebben contact gezocht met andere 

zorgaanbieders uit het netwerk om informatie uit te wisselen. Middin maakt ook deel uit van de door 

Conforte geïnitieerde netwerken om regionaal gezamenlijk de zorg te verbeteren, zoals invulling 

geven aan het beschikbare ontwikkelbudget. Daarnaast hebben de zorgmanagers andere, 

gespecialiseerde zorgaanbieders bezocht. Ook nemen we actief deel aan een kwaliteitsnetwerk van 

Actiz.  
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1.5 THEMA LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT 

Kompasgesprekken 

In 2017 heeft de raad van bestuur met meer dan honderd teams gesproken over het Kompas in de 

praktijk en de dilemma’s die teams in de dagelijkse praktijk tegenkomen. In 2018 hebben de 

regiodirecteuren deze kompasgesprekken voortgezet bij de teams van de drie verpleeghuislocaties. De 

kompasgesprekken ervaren de teams als prettig en leerzaam. Het brainstormen zorgt ter plekke vaak 

voor oplossingen en/of ideeën.  

De raad van bestuur heeft in 2018 gesproken met cliënten en verwanten. Bij de voorbereiding op deze 

gesprekken heeft het bestuur de CCR betrokken. De vraag aan de CCR was: “wat zijn belangrijke 

thema’s rondom de beloftes van Middin die we met elkaar kunnen bespreken?” In de gesprekken met 

cliënten staat iemand uit het team de cliënten bij. De rode draad in de gesprekken met cliënten en 

verwanten zijn de thema’s ‘eten en drinken’, ‘luisteren’ en ‘het hebben van eigen regie’. In 2019 houdt 

het bestuur weer kompasgesprekken. 

 

 

Doel: Doordenken van de strategische focus van Middin op de verpleeghuiszorg en de benodigde 

visie, aansturing en randvoorwaarden (inclusief de VAR/PAR - na oprichting, de VAR en PAR 

borgen binnen de organisatie). 

Coaching van het betrokken management op het realiseren van deze focus 

Besluiten over strategische focus en besturing zijn vertraagd, door het vertrek van de regiodirecteur 

van Rubroek en Patio. Per 1 januari 2019 is een externe adjunct-directeur ad interim aangetrokken, 

met ervaring in de verpleeghuiszorg. Onderdeel van haar opdracht is advisering over de professionele 

en hiërarchische besturing, naast visie ontwikkeling en implementatie. De adjunct directeur brengt de 

kennis van buiten mee. De coach van W&T programma ondersteunt het management hierbij tot eind 

2019. 

 

De regiodirecteur waar de verpleeghuiszorg vanaf 1 januari 2019 onder valt heeft een oriënterende 

stage gelopen bij een andere zorgaanbieder om te werken aan visie en kwaliteit vanuit het strategisch 

management. 

 

Veel van het beleid en de instrumenten die in de gehandicaptenzorg gebruikt worden, zijn ook goed 

inzetbaar in de verpleeghuiszorg. Echter niet alles is zonder aanpassingen bruikbaar.  

 

Een voorbeeld van aanpassing van beleid: de tokens voor het digitaal aftekenen van medicatie waren 

gebonden aan eenheden en vaste medewerkers. Dat werkt niet in de verpleeghuiszorg, omdat 

medewerkers regelmatig ook medicatie delen op andere etages dan de eigen etage. Daarnaast werken 

er veel invalkrachten. Voor de V&V zijn de tokens daarom losgelaten. 

 

Wat kan beter: organiseren van de professionele inbreng van behandelaars e/o verpleegkundigen in 

een professionele of verpleegkundige adviesraad of inbreng via een digitaal platform. 
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1.6 THEMA PERSONEELSSAMENSTELLING 

1.6.1 Voldoende, deskundige medewerkers 

Een belangrijke voorwaarde om verder te groeien in kwaliteit is een goede balans in voldoende 

gekwalificeerde medewerkers op de verschillende functieniveaus. Met elkaar en met het lerend 

netwerk is in 2018 nagedacht hoe de teams op een goede wijze kunnen worden samengesteld om aan 

de eisen te voldoen van het Kwaliteitskader en de norm verantwoorde personeelssamenstelling. Dit 

leidt tot een andere teamsamenstelling dan er was. Uitgangspunt bij de nieuwe teamsamenstelling is 

gebruik te maken van ieders kwaliteiten en werkzaamheden die passen bij de gevolgde opleiding. In 

de nieuwe teamsamenstelling zijn taken en verantwoordelijkheden beter verdeeld en wordt de 

onderlinge samenwerking duidelijker. Doel is een kwaliteitsverhoging te bewerkstelligen op het gebied 

van welbevinden en veilige zorg. De nieuwe teamsamenstelling zal ook een positief effect hebben op 

werving én het behoud van medewerkers, mede doordat de inschaling vergelijkbaar is met die van 

andere ouderenzorgaanbieders en de medewerkers een aantrekkelijker takenpakket krijgen. 
 

Loonfunctiegebouw 

Doel: Het loonfunctiegebouw is aangepast aan de verpleeghuiszorg 

Het loonfunctiegebouw van Middin is uitgebreid met 7 specifieke functies voor verpleegkundigen en 

verzorgenden en is begin 2019 vastgesteld. Met deze uitbreiding heeft Middin een breed palet aan 

functies om te komen tot een passende functiemix. 

 

Functieprofiel  Opleiding  Taken  

Medewerker huishouding   

Helpende  MBO-2  

Verzorgende A (nieuw) MBO-3,  

geen  EVV-er 

Verzorging  

Begeleider 3 MBO SPW met  

BIG-handelingen, geen EVV-er 

Begeleiding en verzorging  

Verzorgende  B (nieuw) MBO-3, EVV-er 

 

EVV-er / contactverzorgende 

en gesprekspartner voor 

cliënten en verwanten 

Begeleider 4 MBO SPW met 

BIG handelingen, EVV-er 

Begeleiding en verzorging 

Verpleegkundige A (nieuw) MBO-4, Geen EVV-er 24-uurs verpleegkundige zorg 

en coachen van collega’s en 

leerlingen  

Verpleegkundige B (nieuw) MBO-4, EVV-er Contactverpleegkundige en 

coachen van collega’s en 

leerlingen 

Coördinerend verpleegkundige 

(nieuw) 

MBO-4 24-uurs verpleegkundige zorg 

en coachen van collega’s en 

leerlingen 

Kwaliteitsverpleegkundige / 

Verpleegkundige C (nieuw) 

HBO-V Kwaliteitsverpleegkundige en 

coachen verpleegkundigen 

niveau 4 

Wijkverpleegkundige6 (nieuw) HBO-V  

                                                
6 De functie van wijkverpleegkundige is voor de verpleging en verzorging thuis. 
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Andere maatregelen die ingezet zijn om de kwaliteit te vergroten zijn 

- Kwaliteitsverpleegkundige (0,83 FTE) 

Leren en verbeteren is een belangrijk punt op Rubroek en de Provenier. We zijn gestart met de inzet 

van een kwaliteitsverpleegkundige. De specifieke taak van deze verpleegkundige is het goed bewaken 

van de processen ten aanzien van veilige zorg, het volgen van de ontwikkelingen in de ouderenzorg 

en het borgen van verbeterslagen. Daarnaast begeleidt de kwaliteitsverpleegkundige de 

verpleegkundigen in opleiding en coacht zij de medewerkers in de te starten verpleegkundigenpool.  

De verpleegkundigen (MBO 4) hebben als taak om collega’s te coachen op de werkvloer en de zorg 

binnen een team te coördineren.   

- Verpleegkundige ANW pool 

In 2019 start de verpleegkundigenpool in de avonden en weekenden. De voorbereidingen hiervoor 

vonden in 2018 plaats. De pool gaat vanuit Rubroek werken en wordt ingezet over de 4e etages bij 

triage, palliatieve zorg en coaching on the job. Verpleeghuis Provenier en afdeling Zorg aan Huis 

kunnen beroep doen op deze pool bij calamiteiten. Hiermee voldoen we aan de norm om 24/7 een BIG 

geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten beschikbaar te hebben. 

- Meer EVV-ers 

Het aantal eerst verantwoordelijke verzorgenden wordt uitgebreid, zodat zij voor minder cliënten 

verantwoordelijk zijn. Zo kunnen zij nog meer aandacht hebben voor het echt leren kennen van de 

cliënt en samen met cliënt en het netwerk afspraken maken hoe we met elkaar de zorg en het 

welbevinden vorm geven.  

- Toezicht op de huiskamer uitgebreid 

De bezetting in de huiskamers op de PG- en somatische afdelingen wordt in 2019 uitgebreid met 

aparte diensten waarvoor gekwalificeerde helpenden (begeleiders 2) worden ingezet. Hierdoor komt er 

een vast gezicht op de huiskamers en samen met de verzorgende of activiteitenbegeleider wordt 

aandacht besteed aan het welbevinden van de cliënten. Hiermee voldoen we aan de norm om 

permanent toezicht te hebben in de huiskamers. 

- Randvoorwaardelijke functies die in 2018 vervuld zijn: 

 Planner (0,5 FTE) waardoor de begeleiders 5 meer tijd hebben voor coaching.  De planner 

zorgt voor voldoende personeel voor alle diensten, ook bij ziekte of calamiteiten. De 

planner maakt deel uit van de pool van planners binnen Midden en onderhoudt de 

contacten met het Flexbureau van Middin en uitzendbureaus. 

 Middin-breed is de afdeling Recruitment gerealiseerd. De opbrengst hiervan specifiek voor 

de VVT is echter nog beperkt. Er lijkt hier nog veel winst te behalen door intensievere 

samenwerking en afstemming over ieders rol in het recruitmentproces. Daarnaast 

ontwikkelt recruitement meer kennis van de sector en wordt verwacht dat het nieuwe 

loonfunctiehuis zal bijdragen aan het werven van nieuwe medewerkers. 

 Beschikbare administratieve ondersteuning per locatie is beter benut. Hier worden de 

taken belegd zoals notuleren, actielijsten maken van bijvoorbeeld 

huiskamerbijeenkomsten, ZDO’s opmaken, contacten met bewindvoering voor cliënten en 

het beheren van de uitgaves van de teams. Deze taken zijn weggehaald bij de begeleiders 

5. 

 
Doel : Optimale kwalitatieve en kwantitatieve bezetting voor teams (en behandeling), met 

behulp van inzetberekenaar of aangepast roostersysteem. 

De optimale bezetting binnen de verpleeghuiszorg is bepaald. Per team werken minimaal 2 

zorgverleners. Hiermee voldoen we aan de norm om minimaal 2 medewerkers beschikbaar te hebben 

bij intensieve zorgmomenten.  
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Gezocht wordt naar een passende en efficiënte manier om de inzet te kunnen berekenen, omdat de 

benodigde inzet van medewerkers veel sneller wisselt dan in de gehandicaptenzorg. Cliënten zijn 

relatief kort in zorg en de zorgvraag neemt gedurende het verblijf doorgaans toe. 

 

Wat kan beter: ondersteuning bij de inzet berekening met behulp van een passend instrument. 

 
Doel: Coaching van begeleiders 5, 4 en 3 om hun rollen goed op te pakken en daarmee ook hun 

binding met de organisatie te versterken. 

Onder begeleiding van de coach W&T is een ontwikkelprogramma opgesteld en uitgevoerd voor de 

begeleiders 5. Dit bestond uit groeps- en individuele coaching. De begeleiders 5 hebben een 

verschillende opleidingsachtergrond. De begeleiders geven aan groei te ervaren. Er is ook een verloop 

onder de begeleiders 5 geweest. De begeleiders 5 coachen de begeleiders 3 en 4. 

 

Begeleider 5: “Het is fijn om andere invalshoeken te zien en uit te proberen het team in beweging te 

krijgen.” 

 

 

1.6.1 Arbeidsmarkt: vinden en behouden van medewerkers 

De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot veel beweging. Goed opgeleide medewerkers zijn zeer gewild 

en we merken dat het moeite kost om medewerkers met VIG of verpleegkundige achtergrond te 

vinden en te behouden. In 2018 was het voor Middin, net als voor veel andere  zorgorganisaties, niet 

makkelijk om nieuwe medewerkers te vinden.  

 

Doel: Vergroten van de wervingskracht van de VV van Middin en nadenken over alternatieven bij  

lang openstaande vacatures. 

Er zijn, Middin breed, wervingsdagen georganiseerd. In september 2018 vond één daarvan plaats in 

Rubroek met aandacht voor de V&V. Voor Rubroek heeft deze dag helaas geen extra medewerkers 

opgeleverd. De nieuwbouw van de Provenier bleek een goede wervingskracht te hebben. Er is voor 

deze locatie voldoende personeel geworven. 

 

Om medewerkers te behouden is inwerken van belang. Eén van de onderdelen van het nieuwe 

inwerkprogramma is een introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. In 2019 organiseren we 

deze bijeenkomst tien keer per jaar, voor alle nieuwe medewerkers van Middin.  

Sinds oktober 2018 is een online introductieprogramma beschikbaar voor iedere nieuwe medewerker. 

In dit online programma nemen we de nieuwe medewerker mee in de wereld van Middin. De nieuwe 

medewerker is hierdoor in vogelvlucht geïnformeerd over de waarden van Middin en is in staat om dit 

in zijn of haar werk toe te passen. De nieuwe medewerker kan via het online introductieprogramma 

leren werken met de verschillende systemen binnen de organisatie en kan hier zelf mee aan de slag 

gaan. Er wordt gewerkt aan een inwerkprogramma speciaal gericht op medewerkers in het primaire 

proces. We verwachten dat dit eind januari 2019 gereed is.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

Titel document 

Eigenaar 

Datum 

Kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg 2018 

raad van bestuur 

28 mei 2019 

 

 

 

Pagina 21 van 52 

1.6.2 Ziekteverzuim  

Middin investeert in het terugdringen van het hoge verzuimcijfer. Hiervoor organiseerden we, samen 

met de bedrijfsarts, voorlichtingsbijeenkomsten voor leidinggevenden over de achtergrond en 

oorzaken van psychisch verzuim. Dit gebeurt aan de hand van het PSW-model (persoonlijk, sociaal, 

werk). Een aanvulling en verdieping op het reeds bestaande verzuimbeleid is een training 

‘oplossingsgericht verzuimmanagement’ voor HR-adviseurs. In 2019 krijgen leidinggevenden ook deze 

training, waarna we de kennis gaan toepassen in de praktijk samen met een nieuwe samenwerking 

met bedrijfsarts en andere ondersteuners gericht op meer maatwerk. 

 

1.6.3 Behandelteam ouderen 

Middin kent een apart georganiseerde behandeldienst. Een aantal behandelaars werkt voor de 

ouderenzorg en vormt het behandelteam ouderen. Dit team ondersteunt Rubroek en cliënten met 

behandeling van de Provenier. Patio werd op medisch gebied ondersteund. De behandeldienst biedt de 

(para)medische zorg en gedragsdeskundige ondersteuning.  

In de avond, nacht en weekend werd afgelopen jaar voor medische zorg gebruik gemaakt van externe 

artsen en MedTzorg. Ook de mondhygiënist is afkomstig van een externe organisatie. 

In 2019 wordt samengewerkt met GeriCall. We voldoen aan de norm dat op iedere locatie een arts 

bereikbaar en oproepbaar is en binnen 30 minuten ter plaatse kan zijn.  

 

Hieronder staat de samenstelling van het behandelteam ouderen van Middin.

 

    Inzet in januari 2019 

 

1.6.4 Inzet van de extra financiële middelen van de overheid 

In de afgelopen jaren heeft de overheid een aantal extra middelen beschikbaar gesteld, met name 

gericht op het verbeteren van de kwaliteit door extra in te zetten op voldoende en deskundige 

medewerkers. Middin heeft de volgende extra middelen aangevraagd en ontvangen. 
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Zinvolle daginvulling en deskundigheid 

Middin heeft aanvragen ingediend voor de extra gelden van het W&T programma ‘Zinvolle daginvulling 

en deskundigheid’ in 2016, 2017, 2018 en 2019. Overzicht van de inzet van de extra middelen door 

de drie verpleeghuislocaties, gebaseerd op het plan ‘Zinvolle daginvulling en deskundigheid. Evaluatie 

2017 en plannen 2018. Oplegger bij het strategisch opleidingsplan 2017-2020’. De evaluatie van de 

inzet van de middelen in 2018 staat hier opgenomen. 

 

Zinvolle daginvulling  2018 en deskundigheid  

Activiteiten & uitjes Mimakkus clown, zangmiddagen, kookgroep, plantjes, back to the 70’s feest, 
Blijdorp, vis eten, kerstgourmet, wandelen, vervullen van wensen uit de 

wensboom, bijwonen officiële momenten van de nieuwbouw en creagroep 

Extra opleidingen 
medewerkers 
i.h.k.v. welzijn 

Zingen met zorg, collegereeks psychogeriatrie, bijwonen symposia/congressen, 
teamcoachingstrajecten, opleiding tot Mimakkus clown, cursus menskracht, 
omgaan met sharecare en training hygiëne en infectiepreventie 

Abonnementen  Radio Remember en gebruik Sharecare app 

Materialen  Interactieve katten, belevingstafel, quick-up, smart-tv’s en wensboom 

 
 

Kwaliteitsimpuls 2017-2018 

Daarnaast deden we in het voorjaar van 2017 een aanvraag voor de extra gelden van het W&T 

programma om het kwaliteitsprobleem ‘het tekort aan voldoende en deskundige medewerkers’ aan te 

kunnen pakken. Hiervoor is een plan van aanpak gemaakt en werd een bedrag beschikbaar gesteld 

voor 2017 en 2018. Het budget is voornamelijk besteed aan de inzet van extra begeleiders niveau 5, 

de vervanging van uren van medewerkers die een beroepsopleiding volgen en de extra begeleiding 

van medewerkers in opleiding. Daarnaast zijn deze middelen besteed aan recruitmentactiviteiten zoals 

bijvoorbeeld een wervingsdag, aanpassing van bestaande wervingsmiddelen en wervingsactiviteiten 

voor de nieuw te openen Provenier. De financiële verantwoording hierover staat opgenomen in het 

Kompasmagazine. 

 

Kwaliteitsbudget vanaf 2019 

Naar aanleiding van de CQ meting 2017, input uit de huiskamervergaderingen en het medewerkers 

tevredenheidonderzoek uit 2017 is er met elkaar vastgesteld dat er meer tijd moet worden 

vrijgemaakt voor aandacht, sfeer en huiselijkheid. Binnen de dagelijkse zorg is dit nu georganiseerd in 

de werkroutes, maar wanneer er sprake is van hectiek, nieuwe opname, ziekte e.d. kan dit erbij 

inschieten. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers onze bewoners goed kennen en dit laten 

merken, zowel in de ADL-zorg als in de zorg en begeleiding op een huiskamer.  

Met de extra gelden voor 2019 breidt Middin met begeleiders niveau 2 / helpenden de bezetting op de 

huiskamers uit. Tussen 8.00 uur ’s morgens en 20.00 a 21.00 uur ’s avonds is er een gediplomeerde 

medewerker op iedere huiskamer. 

 

Regionale ontwikkelbudget vanaf 2018 - 2019 

Vanuit Conforte is Stadszicht 010 opgezet om invulling te geven aan het regionale ontwikkelbudget 

om regionale problematiek aan te pakken. Middin neemt deel aan het project ‘Behoud van personeel 

met behulp van de inzet van werkcoaches’ met als doel medewerkers te behouden door hen extra te 

coachen. Middin kiest voor coaching op persoonsgerichte zorg.  

De verwachting is dat dit bijdraagt aan betere leefomstandigheden van de cliënten. Daarnaast 

verbetert het ook de werkomstandigheden van de medewerkers, omdat zij beter in staat zijn hun vak 

https://middin.nl/kompas-magazine-2018-online
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goed uit te voeren. Medewerkers willen dan deel uit blijven maken van het team. Middin neemt ook 

deel aan het project ‘Anders werken met behulp van zorginnovatie’ met als doel van andere 

zorgaanbieders te leren op het gebied van technologische innovatie. Daarnaast neemt Middin deel aan 

een project van de Rotterdamse Zorg: ‘onboarden’. Doel hiervan is om medewerkers goed te laten 

‘landen’ in hun eerste jaar, daarmee te behouden en snelle uitstroom tegen te gaan. 

 

 

 

1.7 THEMA GEBRUIK VAN HULPBRONNEN 

Het primair proces van Middin wordt ondersteund door de ondersteunende diensten van de 

organisatie. Dit betekent ondersteuning op verschillende administratieve processen, financiën, 

huisvesting, inkoop, ICT, HR, kwaliteit & beleid en marketing & communicatie. 

De verpleeghuizen maken gebruik van Middin-brede hulpbronnen en locatie specifieke hulpbronnen. 

 

 

 

1.8 THEMA GEBRUIK VAN INFORMATIE 

Middin gebruikt de informatie uit DVIE, andere cliëntervaringsmetingen, in- en externe audits, 

medewerkerstevredenheidsmetingen en sturingsinformatie.  

 

Kwaliteitsdashboard 

Doel:  Informatie uit ONS kunnen gebruiken 

In 2018 is het kwaliteitsdashboard ontwikkeld en vanaf eind 2018 is het in gebruik. Op team- en 

organisatie niveau geeft het inzicht in: 

- Zorginhoudelijke aspecten zoals het percentage actieve ondersteuningsplannen en actieve 

zorglegitimaties. 

- Personele aspecten zoals het percentage verzuim over 12 maanden en de in- en uitstroom van 

medewerkers. 

- Financiën zoals het financiële resultaat en het verschil ten opzichte van de begroting 

- Kwaliteitsindicatoren zoals het percentage actuele DVIE formulieren, ingevulde 

levensgeschiedenis en risicoanalyses van cliënten.  

Aan de hand hiervan is duidelijk hoe we ervoor staan en kan daar met elkaar het gesprek over 

gevoerd worden. Doel hiervan is de kwaliteit van de ondersteuning te verhogen.  

 

Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) 

Middin houdt om het jaar een medewerkers tevredenheidsonderzoek. Vanaf april 2019 wordt het weer 

gehouden. 
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2. De locaties: Rubroek, Provenier en Patio 
 

In dit hoofdstuk leest u, per locatie, wat er gedaan is om de kwaliteit te verbeteren voor onze cliënten. 

Hier staat ook de locatie specifieke informatie. Bij de indeling gebruiken we de thema’s van de 

kwaliteitskader. 

 

 

2.1 RUBROEK 

 

Rubroek ligt in de wijk Crooswijk nabij het centrum van Rotterdam. Rubroek heeft een aanmerking 

ingevolge de wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Het managementteam 

bestond in 2018 uit een directeur, twee zorgmanagers en een facilitair manager. De directeur was ook  

verantwoordelijk voor andere locaties van Middin. Acht teams zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse 

zorgverlening. De 4 etages zijn verdeeld in een Noord- en Zuidkant. De zorgmanagers en sturen de 

teams aan. Iedere zorgmanager stuurt twee etages aan. 
 

 

Informatie over de locatie in infographic Rubroek 2018 
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2.1.1 THEMA PERSOONSGERICHTE ZORG EN –ONDERSTEUNING 

Clientervaringen 

Naast Zorgkaart Nederland en DVIE is in 2017 een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd (CQI-achtige 

meting7). Hierin is ook de Net Promotor Score8 (NPS) gemeten. In maart 2019 is opnieuw een CQI 

meting uitgevoerd. De resultaten hiervan worden meegenomen in het kwaliteitsplan 2020. 

Cliënten met somatische problematiek gaven in 2017 de volgende cijfers aan Rubroek: een 7,8 en aan 

de medewerkers een 7,7. De NPS was +20. De verwanten van de cliënten met psychogeriatrische 

problematiek gaven Rubroek een 6,7 en de medewerkers een 7,4. De NPS was -28. 

 

Naar aanleiding van de meting zijn er huiskamervergaderingen gepland met bewoners en verwanten. 

Samen is er gekeken naar de huidige kwaliteit en welke punten er als eerste opgepakt en verbeterd 

dienen te worden. Er kwam onder meer naar voren dat niet alle cliënten of verwanten weten wie hun 

EVV-er is. Hier is aandacht aan besteed. In de komende meting wordt dit opnieuw gevraagd. Ook 

gaven cliënten en verwanten aan onvoldoende inspraak te ervaren. Dit is opgepakt door meer 

huiskameroverleggen te organiseren  

 

Recensie op Zorgkaart Nederland: Ik ben zoon van en heb daar zelfs kunnen overnachten met vader 

en de sfeer en de bediening was prachtig, zelfs ik als gast van vader werd optimaal voor gezorgd, ik 

wil deze gelegenheid ook nemen om de volledige staf en met stip X bedanken voor de service en 

verzorging van vader en mij die 2 daagjes, chapeau en petje af echt waar. Voor mij was het in ieder 

geval een leuke en prettige ervaring. 

 

Medezeggenschap 

Rubroek heeft een actieve lokale cliëntenraad  (LCR). Hierin zitten twee cliënten en twee verwanten. 

De LCR overlegt regelmatig met het management. Zij voelen zich gehoord en ervaren dat zij goed 

betrokken worden. In 2018 hebben zij aangegeven dat er klachten zijn over de opvolging op de 

alarmering. Het systeem werd op momenten overbelast en dat wordt vervangen. Het rookbeleid is aan 

de orde gekomen en de verbouwing.  

Daarnaast organiseert Rubroek huiskameroverleggen. 

 

LCR: bij ieder huiskameroverleg in Rubroek is iemand van de LCR van Rubroek aanwezig. De LCR 

geeft aan dat de huiskameroverleggen een aandachtspunt zijn. De opkomst is gering. Mogelijke 

oorzaken zijn dat er te weinig over gecommuniceerd wordt en dat de tijdstippen niet aansluiten bij de 

agenda’s van verwanten die werken. In 2018 is afgesproken dat er bij het huiskameroverleg een 

manager aanwezig is om het overleg in goede banen te leiden. 

 

 

 

 

 

                                                
7 De CQ-index (ook wel CQI genoemd) staat voor Consumer Quality Index, een gestandaardiseerde methodiek om 

klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Meestal wordt cliënten of verwanten een 
schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Daarnaast wordt voor sommige cliëntengroepen gewerkt met online 
vragenlijsten of interviews.  
8 Een Net Promotor Score is een methode om de tevredenheid van een klant te meten. Op de vraag ‘beveelt u deze 
instelling aan? wordt met een getal geantwoord. Op basis hiervan wordt een score berekend. 
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Integraal werken als team  

Doel:    Persoonsgerichtheid is vergroot door werken met integrale teams  

Sinds 2017 werken de teams al op basis van een nieuwe indeling en de vermindering van het aantal 

cliënten per groep. Samen met de teams en een teamcoach hebben we dit proces van kleinschalig 

zorgen vorm gegeven. Een team ondersteunt 9 à 10 cliënten op de PG afdelingen. Op de somatiek 

afdelingen werken twee teams, zodat ieder team negentien cliënten ondersteunt. Op deze manier 

worden cliënten verzorgd door vertrouwde medewerkers en voelen de medewerkers zich meer 

betrokken bij de cliënten.  

 

Rubroek werkt vanaf 2018 met integrale teams. Begeleidersverwanten, helpenden en vrijwilligers zijn 

beter gaan samenwerken, doordat per etage een welbevindenteam werkzaam is. Dit team bestaat uit 

een helpende/gastvrouw, vrijwilliger, begeleider 3 met aandachtsgebied vrijwilligers en begeleider 3 

met aandachtsgebied activiteiten. Zij geven gezamenlijk invulling in het verbeteren van welbevinden 

in de huiskamers. 

 
Persoonsgerichte zorg en methodisch werken 

Doel:  De persoonsgerichte zorg is methodisch 

Alle begeleiders 3+, 4 en 5 zijn geschoold in DVIE. In 2019 worden ook begeleider 3 (niet evv-ers) 

geschoold om het gesprek te kunnen voeren en te weten welke verkregen informatie relevant is om 

vast te (laten) leggen in dossier, zodat betrokken medewerkers de cliënt steeds beter leren kennen en 

begrijpen. 
 

Uit de interne audit 2018 kwam als verbeteractie dat de begeleiders 5 de EVV-ers ondersteunen bij 

het maken van concrete doelen en afspraken in de ondersteuningsplannen. Dit is meegenomen bij de 

implementatie van ONS. 

 

Multidisciplinair werken 

Doel:  

- Uitgangspunten voor multidisciplinair werken zijn opgesteld en bekend  

- De MDO-gesprekscyclus is aangepast op persoonsgerichtheid en inbreng cliënten en verwanten 
In 2018 zijn drie bijeenkomsten met zorg en behandelaars georganiseerd over de multidisciplinaire 

samenwerking (aard, inhoud en visie). Dit heeft een goede basis gelegd om samen op te trekken om 

de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Het heeft geleid tot afspraken over structureel overleg met 

de manager behandeldienst van Middin, gezamenlijke uitgangspunten voor multidisciplinaire 

samenwerking en het samenstellen van een actieteam. Het actieteam gaat de verbeteringen 

uitwerken en voorbereiden. Dit gebeurt in 2019. 

 

 

2.1.2 THEMA WONEN EN WELZIJN 

Huisvesting - verbouwing 

Doel: Huisvesting is passend 

In juni 2018 startte de verbouwing van Rubroek, die doorloopt tot in juni 2019. Hierdoor gaat de 

inrichting van het gebouw de kleinschalig zorgen ondersteunen. Veranderingen zijn: 

- Een extra huiskamer en meer ruimte in de andere huiskamers met veel daglicht en volledig 

ingerichte keukens. Op de 1ste etage komen vijf huiskamers en op de 4de vier.  
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- De facilitaire ruimtes komen dichterbij de huiskamer. Dat betekent efficiënter werken voor 

medewerkers en een meer huiselijke sfeer doordat tilliften en medicijnkarren hierin 

opgeborgen kunnen worden. 
De cliënten zijn tijdens de verbouwing in het pand gebleven. Tijdens de verwantenavonden en via 

individuele gesprekken was inspraak mogelijk over wensen en behoeften rond de interne 

verhuizingen. Tijdens de verbouwing is extra opvang, begeleiding en activiteitenaanbod in de tijdelijke 

alternatieve huiskamers georganiseerd. De verbouwing heeft voor overlast gezorgd voor de cliënten, 

verwanten en medewerkers. In februari 2019 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd 

(IGJ), tijdens een toezicht bezoek, geconstateerd dat het leefgebied van de cliënten en de verbouwing 

teveel in elkaar overliepen. Hier zijn onmiddellijk maatregelen voor getroffen. De zuidkant van het 

gebouw, dat nu verbouwd wordt, is gesloten. De noordkant is klaar. 

 

De 152 woningen met voorzieningen op 4 verdiepingen zijn geschikt gemaakt voor kleinschalig 

wonen. Het interieur is licht geworden met gezellige woonkamers voor somatiek en dementie. De 

kleuren zijn gekozen door de bewoners.  

 

 
 

 

Een aantal specifieke punten wordt na de verbouwing samen met bewoners, verwanten en de zorg 

verder ontwikkeld. Denk hierbij aan het vorm geven van de maaltijden of activiteiten gericht op een 

huiselijke sfeer. 

 

Schoonmaak kamers 

De cliënten van Rubroek hebben in de CQI meting van 2017 aangegeven niet tevreden te zijn met de 

schoonmaak van hun kamers. Er zijn afspraken over gemaakt met de facilitaire dienst. In de volgende 

CQI- meting wordt opnieuw gevraagd hoe men de schoonmaak ervaart.  

 

Belevingshoekjes 

Doel: Er zijn belevingshoekjes voor de PG cliënten 

Na de verbouwing worden belevingshoekjes ingericht. De bedoeling hiervan is dat cliënten met en 

zonder loopdrang naar deze ruimtes toegetrokken worden. (bijvoorbeeld een muziekhoek of 

bioscoophoek). Daarnaast komt er een snoezelruimte. Snoezelen is een belevingsgerichte activiteit en 

prikkelt de belangrijkste zintuigen: het gehoor, het zicht, de reuk, de tast en de smaak. Door deze 

zintuigen selectief te prikkelen, kunnen mensen hun emoties en gevoelens uiten.  
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Aandacht voor eenzaamheid, verlies en laatste levensfase 

Doel: Onderzocht is hoe cliënten en verwanten de aandacht voor eenzaamheid, verlies en invulling 

laatste levensfase ervaren 

Invulling van de laatste levensfase en het levenseinde wordt een gespreksonderwerp in DVIE. Het 

instrument Zorgpad stervensfase wordt opgenomen in ONS. In 2019 komen er 

aandachtsfunctionarissen laatste levensfase. Rubroek faciliteert verwanten om te kunnen blijven 

slapen. 
 

Welzijn en zinvolle daginvulling 

Doel: 

- Aandacht voor welzijn en zinvolle daginvulling (door o.m. inzet van materialen en muziek) 

- Zorgmedewerkers integreren welzijn, ook in dagelijkse handelingen 

- Zorgmedewerkers zijn zich bewust van de autonomie van cliënten, o.m. door activering 
 

Afkoelen aan de Costa del Crooswijk 

 

 
 

Tijdens de warme zomer werd het terras van locatie Rubroek, in de Rotterdamse wijk Crooswijk, 

omgetoverd tot een ware ‘Costa del Crooswijk’. Inclusief zand, strandballen, zwembadjes en 

opblaasflamingo’s. Even afkoelen op het strand is helaas niet voor alle oudere bewoners mogelijk. 

Medewerkers,  verwantenleden en vrijwilligers hebben de krachten gebundeld en het strand naar onze 

cliënten gebracht. 

 

- Welbevindenteams 

Door het opzetten van welbevindenteams per etage is meer aandacht gekomen voor de wensen van 

de cliënt voor een zinvolle daginvulling. Begeleiders, met verschillende taken en rollen, leren om 

elkaar op te zoeken als het gaat om de wens van een cliënt. Ook zijn er in Rubroek 3 bijeenkomsten 

geweest met de zorg en de activiteitenbegeleiders gezamenlijk over wat welbevinden is en wie hier 

wat in doet.  

 

In een welbevindenteam is naar voren gekomen dat een cliënt erg van motoren houdt. Daar is op 

ingespeeld door het neerleggen van bladen over motoren in de huiskamer en met filmpjes van de 

beleef-TV. Een medewerker heeft zijn motor beneden gestald. Samen met de cliënt zijn ze die gaan 
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bekijken en hebben ze deze ook gestart. De cliënt heeft flink gas gegeven (letterlijk) en daar is een 

foto van gemaakt en opgehangen. De cliënt heeft het hier nog steeds over. 

 

- Activiteitencommissie 

Er is een activiteitencommissie gestart waarin de aandachtsfunctionarissen activiteiten van de etages 

zitting hebben. Zij geven gezamenlijk invulling aan activiteiten. Doel is een waardevolle daginvulling 

en niet zo zeer het ‘amusementsactiviteiten’ denken. Een deel van de activiteiten zijn individueel en 

het andere deel gaat om groepsactiviteiten. 

 

De aandachtsfunctionarissen activiteiten (laten) aandacht besteden aan de beleving van de feestdagen 

op de woongroepen, zoals Pasen en Kerst. Daarnaast zijn de gepeilde behoeften aan activiteiten 

buitenshuis van de verschillende etages naast elkaar gelegd en is op basis daarvan een aantal losse 

activiteiten buitenshuis georganiseerd, zoals een bezoek aan Feijenoord en de dierentuin. 

 

- Beweging tijdens de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) 

De fysiotherapeuten hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om cliënten zelf meer te laten 

bewegen tijdens de ADL-momenten. Dit heeft ertoe geleid dat niet alles meer overgenomen wordt dor 

de zorg, maar dat cliënten uitgenodigd worden om zelf mee te helpen en hierbij meer te bewegen. 

 

 

Participatie verwanten 

Doel: Medewerkers zijn zich nog bewuster dat het belangrijk is om verwanten bij de zorg voor hun 

cliënten te betrekken 

Naast de informatie bijeenkomsten en de huiskameroverleggen betrekt Rubroek verwanten op de 

volgende manieren: 

- Via de Sharecare app 

Op de PG etages in Rubroek wordt de app Sharecare gebruikt. Hiermee kunnen verwanten, 

medewerkers en vrijwilligers op een besloten digitaal platform met elkaar communiceren. Het 

activiteitenprogramma staat hierop en zij kunnen bijvoorbeeld foto’s met elkaar uitwisselen. 

Daarnaast wordt iedereen via een speciale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 

rond de verbouwing. 

 

De LCR heeft opgemerkt dat deze app beter benut kan worden, omdat lang niet iedereen hem 

gebruikt. Dit heeft meerdere oorzaken: niet alle verwanten gebruiken smartphones/tablets met apps 

en het gebruik vraagt om een regelmatige uitleg voor de nieuwe verwanten, waar niet altijd de 

gelegenheid voor genomen. 

 

- Nieuwsbrieven en de Rubroek Express 
In Rubroek verschijnt één keer per 2 maanden de Rubroek Express. Deze krant wordt samen met een 

cliënt gemaakt. Hierin staat de activiteitenkalender voor groepsactiviteiten, een terugblik op 

activiteiten en nieuwtjes. 

 

- Voorlichtingsbijeenkomsten over dementie en palliatieve zorg 

Jaarlijks organiseert Rubroek voorlichtingsbijeenkomsten over dementie en palliatieve zorg voor 

verwanten. 
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Participatie vrijwilligers 

In Rubroek werken 116 vrijwilligers. Zij doen verschillende werkzaamheden zoals individuele 

activiteiten met een cliënt, helpen bij de maaltijden in de huiskamers, helpen bij algemene activiteiten 

zoals bingo, muziek, uitjes of ondersteunen bij de technische dienst of in de keuken en het restaurant. 

Met het werken met de aandachtsfunctionarissen vrijwilligers is de begeleiding van vrijwilligers op de 

etages belegd bij de teams zelf. Hierdoor zijn de vrijwilligers meer een onderdeel van het team 

geworden, dan voorheen. Zij voelen zich meer betrokken en thuis en worden daardoor breder ingezet.  

 

Een vrijwilliger bakte 1 maal per jaar Turks brood en nam dan haar eigen bakplaat mee. Het team 

heeft inmiddels zelf een bakplaat aangeschaft, waarbij de vrijwilliger elke 2 a 3 weken Turks brood 

bakt. 

 

Wat kan beter: de participatie van verwanten en vrijwilligers kan verder verbeteren, onder andere 

door de sharecare app beter te gebruiken. 

 

 

2.1.3 THEMA BASISVEILIGHEID 

Methodisch werken d.m.v. aandachtsfunctionarissen 

Doel: De PDCA cyclus afmaken rond de verschillende veiligheidsindicatoren in teams (m.b.v. 

aandachtsfunctionarissen en begeleider 5). 

Er zijn in Rubroek aandachtsfunctionarissen en commissies voor de verschillende onderwerpen van 

veilige zorg: medicatieveiligheid, incidentmeldingen, mondzorg, vrijheidsbevordering en hygiëne en 

infectiepreventie. De aandachtsfunctionarissen vertellen in de teamoverleggen wat er in de 

commissies besproken is en kunnen vragen uit de teams inbrengen in de commissie overleggen. Vanaf 

de 2de helft van 2018 neemt de kwaliteitsverpleegkundige deel aan de overleggen. Zij draagt zorg 

voor het geven van opvolging van verbeteracties samen met de betreffende aandachtsfunctionarissen 

en de begeleiders 5. In 2018 is veel aandacht besteed aan het melden en opvolgen van incidenten. 

Vermoedelijk heeft de bewustwording bij medewerkers geleid tot meer meldingen. Er is geen norm 

ingesteld om het aantal meldingen sec terug te dringen, omdat het een gewenste ontwikkeling is dat 

medewerkers stil staan bij hun handelen en actief bezig zijn met leren en verbeteren. 

 

Wat kan beter: opvolging geven aan verbeteracties vanuit alle commissies. 

 

Vanuit de hygiëne- en infectiepreventie commissie (HIP) kwam het initiatief om bewuster stil te staan 

bij het scheiden van schoon en vuil goed. Hier is aandacht aan besteed in de teamoverleggen. De 

kwaliteitsverpleegkundige zag een medewerker schoon linnen op de plank van vuil goed leggen. Een 

andere medewerker sprak de collega daarop aan. Er is duidelijk effect van bewustwording van leren 

en verbeteren. Medewerkers weten nog niet altijd waarom iets moet, maar steeds meer waarom iets 

niet moet. 

 

Triage 

Doel: Kwaliteit van triage door medewerkers verhogen 

In 2018 zijn klinische lessen triage georganiseerd voor de medewerkers tijdens het teamoverleg. 

Medewerkers verdiepen zich, vanaf 2019, ieder jaar in 3 verschillende ziektebeelden. 
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Indicatoren veiligheid 

- Decubitus 

Aantal gevallen decubitus type 2 of hoger in 2018 is 18. 

De casuïstiekbespreking decubitus wordt op de afdeling gehouden indien daar aanleiding toe 

is. Besproken wordt dan waar het huidletsel is ontstaan, op welke plek het zit, of de risico’s al 

zichtbaar waren tijdens de anamnese, de interventies en de duur van de genezing. Dit overleg 

is multidisciplinair en de volgende medewerkers zijn aanwezig; de EVV-er, behandelend arts, 

wondconsulent, ergotherapeut en diëtist.  

- Advance care planning 

De dossiermeting APC werd gehouden op het moment dat ONS, het nieuwe ECD, net in 

gebruik was. Hierdoor was dit niet in alle ECD’s terug te vinden. Een andere reden voor het 

niet overal kunnen terugvinden is dat advance care planning in het behandeldossier 

geregisterd wordt. De koppeling met ONS is niet altijd gemaakt, waardoor de wensen van de 

cliënt niet zichtbaar zijn in ONS. 

- Medicatieveiligheid 

Rubroek heeft een medicatiecommissie. Hierin worden de medicatie incidenten besproken, 

geanalyseerd en wordt naar oplossingen gezocht. De aandachtsfunctionarissen hebben in 

2018 de voorbereidingen getroffen om intern bij elkaar audits af te nemen. 

 

Naar aanleiding van aftekenfouten in de medicatie is op een etage kruiscontrole als middel om 

kort cyclisch te leren ingevoerd: wanneer een medewerker medicatie heeft gedeeld, wordt dit 

om 12.00 u even na gelopen door een collega aan de hand van een formulier. Dat gebeurt op 

meerdere momenten nog een keer. De bedoeling is het formulier niet meer nodig te hebben, 

wanneer het aantal fouten afgenomen is. De kruiscontrole begint inmiddels gewoner te 

worden als routinematig onderdeel om te leren en het aantal fouten neemt af. 

 

- Vrijheidsbeperking op de PG etage(s) 

Alle etages hebben een aandachtsfunctionaris vrijheidsbevordering, ook de etages waar 

cliënten verblijven met somatische problematiek. Zij hebben 6 x per jaar overleg en houden 

het onderwerp in de teams onder de aandacht. Er is geen in 2018 geen dwangbehandeling 

toegepast.  

Opvallend is dat er relatief veel psychofarmaca wordt ingezet (49%) ten opzichte van de 

landelijke norm (30-35%) op de PG-etages. Dit kan te maken hebben met de onrust die de 

verbouwing teweeg gebracht heeft. Verder wordt vooral dwaaldetectie ingezet en worden 

bedhekken gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Valpreventie 

Bij de intake wordt de checklist veilige zorg ingevuld. Hierin is ook aandacht voor vallen. Is er 

een risico dan worden hier doelen op gemaakt in het zorgplan. Rubroek is bezig om de 

valincidenten te analyseren met de bedoeling ze te verminderen. Hieruit is de afspraak 

37 x 
Psycho- 
farmaca 

 

5 x 
Schoenchip  

 
 

9 x 
Bedhekken  

 

17 x 
Infrarood  
sensor   

 
 

2 x 
Plukpak 
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ontstaan dat wanneer een cliënt twee keer gevallen is, de fysiotherapeut standaard komt 

kijken om advies te geven. De fysiotherapeut heeft bij alle teams een klinische les over 

valpreventie gegeven. 

 

- Overzicht aantal Incidentmeldingen 

  

Rubroek Medicatie Vallen Agressie 

1ste etage 70 64 13 
2de etage 55 29 6 
3de etage 58 49 1 
4de etage 56 75 0 

 

 

2.1.4 THEMA LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT 

Verbeteren tijdens het dagelijks werk, aan de hand van thema’s en met metingen 

Doel: Reflectie en verbeteren gericht vormgeven: gedurende het dagelijks werk, aan de hand van 

specifieke thema’s en aan de hand van realtime metingen 

De teams hebben gereflecteerd, ofwel onder leiding van de coach W&T of wel onder leiding van de 

kompascoach. Verder zijn op diverse terreinen (persoonsgerichte zorg, welbevinden en methodisch 

werken) 0-metingen uitgevoerd en worden in 2019 opnieuw metingen uitgevoerd. 

 

Incident meldingen medewerkers, melding aan IGJ en PRISMA onderzoek 

Er zijn in 2018 62 meldingen gedaan waarbij een medewerkers betrokken is en schade of letsel 

opgelopen heeft. 

 

Rubroek Aantal meldingen incident medewerker 
1ste etage 22 
2de etage 12 

3de etage 14 
4de etage 12 
Totaal  62 

 

Er heeft zich geen calamiteit of geweld in de zorgrelatie voorgedaan in 2018. Er zijn ook geen 

PRISMA-onderzoeken uitgevoerd. 
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2.1.5 THEMA PERSONEELSSAMENSTELLING 

Aantal medewerkers locatie Rubroek (in FTE afgerond) 

 

 

 
December 2018 

 

Begeleiders 2 op de huiskamer 

Rubroek zet in 2019 begeleiders 2 (helpenden) in op de huiskamers. Op de PG afdelingen werken 

twee begeleiders dagelijks van 7.50 tot 21.00 uur. Op de Somatiek afdelingen werken de twee 

begeleiders van 8.00 tot 20.00 uur. Zij zorgen voor een vertrouwd gezicht en brengen aandacht en 

sfeer, ook tijdens de maaltijden. 

 

Verpleegkundige Pool 

Om de verpleegkundige kwaliteit goed te verdelen en te benutten gaan we starten met een 24-uurs 

verpleegkundigenpool. De verpleegkundigen worden ingezet bij triage, calamiteiten, 1e-lijnsverblijf 

opnames in de avond, nacht en het weekend en bij palliatieve zorg. Ook zullen zij zorgen voor directe 

coaching on the job om de kwaliteiten bij de groep verzorgenden te vergroten en deze collega’s te 

steunen. Deze verpleegkundigen werken op alle etages van Rubroek en in de avonden, nacht en de 

weekenden ook bij de Provenier bij calamiteiten.  
 

Flexpool 

Rubroek maakt voor het opvullen van openstaande diensten onder andere gebruik van de interne 

flexpool VVT bestaande uit 8,17 fte niveaus 1 t/m 4. 
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In- en doorstroom 

Sinds 1 januari 2018 zijn 18 nieuwe medewerkers gestart en hebben 12 medewerkers een andere 

werkplek binnen of buiten Middin gevonden. 

 

Leerlingen en stagiaires 

De instroom van leerlingen en stagiaires was in 2018 een belangrijk aandachtspunt. We zien dat 

stagiairs vaker de overstap maken tijdens de opleiding van stage naar leren en werken.  

Aandachtspunt in 2018 was het aantal leerlingen niet verder verhogen dan maximaal 1 op de 3 

medewerkers. In Rubroek was 22% leerling. 
 

Personeel Niet In Loondienst (PNIL) 

De zorgafdelingen van Rubroek, Provenier en Patio hadden en hebben moeite met het opvullen van 

vacatures en een relatief hoog ziekteverzuim. Hierdoor zijn en worden flexkrachten en 

uitzendkrachten ingezet.  

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim bedroeg in 2108 gemiddeld 8,5%. Met name het team 2e etage Rubroek kende met 

16,7 % een hoog verzuim, vooral veroorzaakt door enkele medewerkers met langdurig verzuim. De 

teams  van de 1e en 4e etage hadden met respectievelijk 4,8% en 5,6% een verzuim dat onder het 

gemiddelde percentage van Middin, namelijk 8,29%, ligt.  Het team van de 3e etage had een verzuim 

van 9,2%. In 2017 bedroeg het gemiddelde verzuim in Rubroek 6,14%. Rubroek-breed is de 

meldingsfrequentie gestegen van 1,02 naar 1.6. Medewerkers verzuimen vaker kortdurend.   

Rubroek-breed is het aandeel langdurend verzuim gedaald van 76% van het totale percentage naar 

70%. Aandacht voor de kortdurende verzuim en voor preventie is van belang om te voorkomen dat 

medewerkers langdurig uitvallen. 

 

2.1.6 THEMA GEBRUIK VAN HULPBRONNEN 

Gebruik slim incontinentie materiaal 
In 2017 hebben we een proef gedaan met slim incontinentie materiaal op Rubroek. Dat is 

incontinentie materiaal dat via een chip en applicatie aangeeft hoe nat het incontinentiemateriaal is en 

dat het nodig is om de cliënt te verschonen. Het seintje gaat via een app. Het voordeel is dat de cliënt 

niet op een vaste tijd verschoond wordt, maar wanneer het nodig is. Dit komt bijvoorbeeld 

huidproblemen ten goede, omdat cliënten korter met vol incontinentiemateriaal zitten. In verband met 

technische onvolkomenheden en benodigde aanpassingen in hoe gebruikers met het systeem dienen 

te werken is het implementeren van dit systeem opgeschoven. Medio 2019 wordt opnieuw gestart met 

dit incontinentie materiaal. 
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2.2 PROVENIER 

Informatie over de locatie in infographic Provenier 2018 

 

Provenier was, in 2017 en 2018, tijdelijk gevestigd in Waelestein in Rotterdam-Zuid. Het pand in de 

Provenierswijk werd opnieuw gebouwd. Het managementteam bestaat uit een directeur en een 

zorgmanager. De directeur is ook verantwoordelijk voor andere locaties van Middin, de zorgmanager 

voor één ander team voor cliënten met een verstandelijke beperking die zich in hetzelfde pand 

bevond. Eén team is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorgverlening in de verpleeghuiszorg. De 

zorgmanager stuurt dit team aan.  

 

 

 

 

 

 

2.2.1 THEMA PERSOONSGERICHTE ZORG EN –ONDERSTEUNING 

Clientervaring 
Naast DVIE en Zorgkaart Nederland is de NPS score gemeten in december 2018. Die bedroeg+ 25 

Daarnaast is gevraagd waar cliënten tevreden over zijn, wat zij willen behouden en wat zij opmerken. 

 
Client: Ik vind het fijn om me terug te kunnen trekken in mijn eigen kamer. 
Client: Ik word goed geholpen met de ADL. 
Client: Er zou meer naar mij geluisterd mogen worden. Weinig belangstelling, maar dat komt omdat 

er zo weinig tijd is voor het personeel. 
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De andere opmerkingen gingen met name over de kwaliteit van het eten in de tijdelijke locatie. In de 

nieuwbouw wordt zelf gekookt. 

 

Medezeggenschap 

Provenier houdt huiskameroverleggen met cliënten en/of verwanten. Hierin is ruimte voor allerlei 

onderwerpen, zoals afspraken rondom omgang met elkaar of evaluatie over het eten. Provenier hield 

3 bewonersoverleggen die vooral in het teken van de nieuwbouw en de verhuizing stonden. 

In 2019 wordt een gezamenlijke LCR opgericht voor alle cliënten en verwanten van de nieuwe 

Provenier. 

 

Integraal werken als team met aandacht voor persoonsgerichte zorg , welzijn, activering en 

autonomie 

Doel: 

- Persoonsgerichtheid is vergroot door werken met integrale teams  

- Zorgmedewerkers integreren welzijn, ook in dagelijkse handelingen 

- Zorgmedewerkers zijn zich bewust van de autonomie van cliënten, o.m. door activering 

Na de verhuizing in 2019 houdt de kompascoach een brown-papersessie met de cliënten en één met 

verwanten over de wensen en verwachtingen ten aanzien van het wonen in de Provenier. 
Provenier werkt vanaf 2018 met integraal samengestelde teams. Gastvrouw en activiteitenbegeleider 

zijn beter gaan samenwerken, doordat zij een welbevindenteam vormen. Zij geven gezamenlijk 

invulling aan het verbeteren van welbevinden in de huiskamers. 

 

Persoonsgerichte zorg en methodisch werken 

Doel:  De persoonsgerichte zorg is methodisch. 

Alle begeleiders 3+, 4 en 5 zijn geschoold in DVIE. In 2019 worden ook begeleider 3 (niet evv-ers) 

geschoold om het gesprek te kunnen voeren en te weten welke verkregen informatie relevant is om 

vast te (laten) leggen in dossier, zodat betrokken medewerkers de cliënt steeds beter leren kennen en 

begrijpen. 
Uit de interne audit 2018 kwam als verbeteractie dat de begeleiders 5 de EVV-ers ondersteunen bij 

het maken van concrete doelen en afspraken in de ondersteuningsplannen. 

 

 

2.2.2 THEMA 2 WONEN EN WELZIJN 

Huisvesting - nieuwbouw 

Doel: Huisvesting is passend 

Middin heeft enkele jaren geleden het gebouw Provenier gekocht van Woonzorg Nederland. Het pand 

is gesloopt en opnieuw gebouwd. In december 2018 was het pand af met 2 kamer appartementen 

voor ouderen, mogelijkheden voor samenwonen door paren en de nieuwste domotica ondersteuning. 

De cliënten verbleven tot aan de verhuizing in de tijdelijke locatie Waelestein, in Rotterdam Zuid. 

Begin maart 2019 zijn de cliënten naar de nieuwbouw verhuisd. Later in het jaar volgt een feestelijke 

opening. 

De nieuwe locatie biedt plaats aan 77 cliënten. Het gebouw telt vier verdiepingen en heeft een 

binnentuin. Er is op termijn een trefpunt, waar activiteiten voor ouderen georganiseerd gaan worden. 

Dit trefpunt zal ook openstaan voor bewoners of andere cliënten van Middin. Op de begane grond 

komen 17 cliënten met een lichamelijke beperking te wonen, op de 1de en 2de etage 40 cliënten met 



 

 

 

 

 

 

   

Titel document 

Eigenaar 

Datum 

Kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg 2018 

raad van bestuur 

28 mei 2019 

 

 

 

Pagina 37 van 52 

ouderdomsproblematiek en op de 3de etage 20 cliënten met verstandelijke beperking èn 

ouderdomsproblematiek.  

De 1ste en 2de etage hebben twee huiskamers per etage. De cliënten zijn verdeeld in twee groepen van 

10 cliënten per etage. De 1ste etage is bedoeld voor cliënten met psychogeriatrische problematiek (PG) 

en voor cliënten met somatische problematiek. De 2de etage is bedoeld voor cliënten met somatische 

problematiek. Het gebouw is zo ingericht dat er flexibiliteit mogelijk is, wanneer er andere 

ondersteuningsvragen gesteld worden. In de toekomst kan de 1ste etage helemaal voor cliënten met 

psychogeriatrische problematiek worden, gezien de toename van deze doelgroep. 

Cliënten en verwanten van de betrokken locaties en medewerkers van Middin zijn op de hoogte 

gehouden via nieuwsbrieven. De cliënten en verwanten hebben de bouw in verschillende stadia 

kunnen bekijken. 

 

Welzijn en zinvolle daginvulling 

Doel: Aandacht voor welzijn en zinvolle daginvulling (door o.m inzet van materialen en muziek) 

Een cliënt had de wens om zelf te leren wassen (kleding). De begeleider heeft dit doorgegeven aan de 

begeleider 2 (van de huishouding) en zij heeft de cliënt leren wassen.  

 

Met activiteiten begeleider, gastvrouw, begeleider 5 en een begeleider 3 of 4, worden wensen van 

cliënten besproken en met elkaar gekeken hoe hier invulling aan te geven. Successen worden via een 

post-it op een flap gehangen. Een succes is dat een paar cliënten hadden aangegeven graag servetten 

netjes te willen vouwen voor bij het eten. Dit wordt nu meerder keren per week door de cliënten 

gedaan en de servetten worden op de tafels mee gedekt. 

 

Participatie verwanten 

Doel: Medewerkers zijn zich nog bewuster dat het belangrijk is om verwanten bij de zorg voor hun 

cliënten te betrekken 

Naast de informatiebijeenkomsten en de huiskameroverleggen betrekt Provenier verwanten via 

nieuwbrieven. In de nieuwbouw zijn digitale informatieborden waarop het activiteitenprogramma 

gezet kan worden. 

 

Participatie vrijwilligers 

Doel: Er is actief gezocht naar vrijwilligers voor Provenier  

Begeleider 5 van Provenier heeft een aantal uren per week als taak gehad om vrijwilligers te werven 

en de inzet te coördineren. Dit heeft geresulteerd in samenwerking met Het wijkleerbedrijf, Stichting 

Corridor en UVV voor vrijwilligers. Er zijn 3 vrijwilligers als maatje aan het werk, via stichting Corridor. 

UVV werft vrijwilligers voor uitsluitend gezamenlijke activiteiten, zoals begeleiding in de huiskamers. 

Verder staan meerdere vacatures voor vrijwilligers op de site van ‘Rotterdammers voor elkaar’.  

 

 

2.2.3 THEMA BASISVEILIGHEID 

Toezicht huiskamer verbeteren 

Doel:  Nadere analyse en verbetering voor het toezicht op de cliënten van de Provenier, die verspreid 

wonen in de tijdelijke huisvesting  
De huiskamersetting is veranderd in 2018, waardoor het toezicht beter gegarandeerd kon worden. 

Deze situatie is inmiddels niet meer actueel, door de verhuizing naar de nieuwbouw 
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Methodisch werken d.m.v. aandachtsfunctionarissen 

Doel: Methodisch werken rond de verschillende veiligheidsindicatoren in teams door de inzet van 

aandachtsfunctionarissen en begeleider niveau 5. 

Er zijn aandachtsfunctionarissen en commissies voor verschillende onderwerpen van veilige zorg. 

Provenier sloot in 2018 aan bij de verschillende commissies van Rubroek. De aandachtsfunctionarissen 

koppelen terug in de teamoverleggen wat er in de commissies besproken is en kunnen vragen uit de 

teams inbrengen in de commissie overleggen. Door de ingezette acties van afgelopen half jaar wordt 

er veel meer gemeld. Het meldbewustzijn is verhoogd. 

 

Indicatoren veiligheid 

- Decubitus 

Aantal gevallen: 0 

Casuïstiek bespreking decubitus op de afdeling wordt gehouden indien noodzakelijk. 

- Advance care planning 

De meting werd gehouden op het moment dat het nieuwe ECD net in gebruik was. Hierdoor 

was dit ten tijde van de meting nog niet in alle ECD’s terug te vinden. Een andere reden voor 

het niet overal kunnen terugvinden is dat advance care planning ook in het behandeldossier 

geregisterd wordt. De koppeling met ONS is niet altijd gemaakt, waardoor de wensen van de 

cliënt niet zichtbaar zijn in ONS. 

- Medicatieveiligheid 

De aandachtsfunctionaris medicatieveiligheid sloot aan bij de commissie van Rubroek. 

- Vrijheidsbeperking 

Er is geen sprake van vrijheidsbeperking geweest in 2018 in Provenier. De tijdelijke locatie 

was niet BOPZ-aangemerkt en er verbleven alleen cliënten met somatische problematiek. 

- Valpreventie 

Provenier is vanaf 2018 bezig om de valincidenten te analyseren met als doel ze te 

verminderen. Hieruit is de afspraak ontstaan dat wanneer een cliënt twee keer gevallen is, de 

fysiotherapeut standaard komt kijken om advies te geven. 

- Overzicht aantal Incidentmeldingen  

 

Provenier Medicatie Vallen Agressie  
7 7 8 

 

 

2.2.4 THEMA LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT 

Incident meldingen medewerkers, melding aan IGJ en PRISMA onderzoek 

Er zijn in 2018 6 meldingen gedaan waarbij een medewerkers betrokken is en schade of letsel 

opgelopen heeft. 

Bij Provenier was sprake van geweld in de zorgrelatie tussen een cliënt met een WLZ indicatie 

(verpleeghuiszorg) en een cliënt van een andere locatie met een WMO indicatie. Hiervan is melding  

gedaan bij de IGJ en de toezichthouder WMO. Middin onderzoekt calamiteiten en geweld in de 

zorgrelatie met behulp van de PRISMA9 methode door hiervoor opgeleide medewerkers. Na ontvangst 

                                                
9 PRISMA staat voor Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis. Het doel van de 
PRISMA-methode is het systematisch verzamelen en vastleggen van (bijna-)incidenten en de oorzaken daarvan, 
om hieruit conclusies te trekken over optimale verbeteropties. 
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van het onderzoeksrapport sloten de IGJ en toezichthouder WMO deze melding af. Het was voldoende 

onderzocht en de voorgestelde verbetermaatregelen zijn passend.  

 

Verbeteren tijdens diensten, aan de hand van thema’s en met metingen 

Doel: Reflectie en verbeteren gericht vormgeven: gedurende de diensten, aan de hand van 

specifieke thema’s en aan de hand van realtime metingen 

Het werken met het kort cyclus verbeteren niet gelukt in het najaar. Er moest een software 

leverancier gekozen worden en alles duurde langer dan gedacht. Dit wordt opgepakt in het 2de en 3de 

kwartaal van 2019, na de verhuizing. 

 

 

2.2.5 THEMA PERSONEELSSAMENSTELLING 

Aantal medewerkers locatie Provenier (in FTE afgerond) 

 

 
December 2018 

Begeleiders 2 

Provenier zet in 2019 dagelijks begeleiders 2 (helpenden) in op de huiskamers van 8.00 tot 20.00 uur. 

Zij zorgen voor een vertrouwd gezicht en zorgen voor aandacht en sfeer, ook tijdens de maaltijden. 
 

Verpleegkundige pool. 

Provenier maakt gebruik van de verpleegkundige pool van Rubroek in de avond, nacht en weekenden, 

bij calamiteiten. 

 

 

Flexpool 

Provenier maakt voor het opvullen van openstaande diensten onder andere gebruik van de interne 

flexpool VVT bestaande uit 8,17 fte niveaus 1 t/m4. 

 

In- en doorstroom 

Sinds 1 januari 2018 zijn 4 nieuwe medewerkers gestart en heeft 1 medewerkers een andere 

werkplek binnen of buiten Middin gevonden. 
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Leerlingen en stagiaires 

De instroom van leerlingen en stagiaires was in 2018 een belangrijk aandachtspunt. We zien dat 

stagiairs vaker de overstap maken tijdens de opleiding van stage naar leren en werken.  

Aandachtspunt in 2018 was het aantal leerlingen niet verder verhogen dan maximaal 1 op de 3 

medewerkers. Provenier had geen leerlingen. 

 

Personeel Niet In Loondienst 

De zorgafdelingen van Rubroek, Provenier en Patio hadden en hebben moeite met het opvullen van 

vacatures en een relatief hoog ziekteverzuim. Hierdoor zijn en worden flexkrachten en 

uitzendkrachten ingezet.  

 
Cliënt: soms zijn er ook invallers en zij kennen dan de gang van zaken niet. Dat is soms storend. 
 

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim bedroeg in 2018Cgemiddeld 19% ten opzichte van 14,5% in 2017. Het verzuim 

bestaat voor 90% uit langdurend verzuim. De meldingsfrequentie van de Provenier is gestegen van 

0,67 naar 0,95, maar ligt hiermee nog steeds onder de gemiddelde meldingsfrequentie van Middin van 

1,04. 

 

2.2.6 THEMA GEBRUIK VAN HULPBRONNEN 

Gebruik tablets en domotica 

Vanaf het najaar 2018 is bij iedere medicatiekar een tablet beschikbaar. De tablet wordt gebruikt voor 

de proef met het elektronisch aftekenen. Na de verhuizing komt één tablet per dienst beschikbaar. De 

tablet kan in de toekomst ook gebruikt worden voor uitvragen van kwaliteit verbetercyclus. 

De nieuwbouw is voorzien van domotica. Er wordt gebruik gemaakt van leefcirkels en er is een 
appartement met slimme vloer. In de vloer zitten sensoren die ingesteld kunnen worden om 
bijvoorbeeld vallen te detecteren 
 
 
 

2.3 PATIO 

Patio ligt in de wijk Lombardijen in Rotterdam-Zuid. In Patio verblijven zowel oudere cliënten met een 

verstandelijke beperking, als cliënten met psychogeriatrische problematiek zonder verstandelijke 

beperking. Voor de laatste groep heeft Patio een aanmerking ingevolge de wet bijzondere opnemingen 

psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Het managementteam bestond in 2018 uit een directeur en een 

zorgmanager. De directeur is ook verantwoordelijk voor andere locaties van Middin. Twee teams zijn 

verantwoordelijk voor de dagelijkse zorgverlening. De zorgmanagers stuurt de beide teams aan. 
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Informatie over de locatie in infographic Patio 2018 met totaal aantal cliënten in 2018 

 

 
 
Nieuwe cliënten met een zorgprofiel voor de verpleeghuiszorg gaan, vanaf het voorjaar 2019 naar de 

Provenier of Rubroek. Voorsorterend hierop is het aantal cliënten in 2018 met deze zorgvraag 

verminderd en het aantal oudere cliënten met een verstandelijke beperking toegenomen. Aan het eind 

van 2018 verbleven nog vier cliënten VV in Patio. Locatie Patio biedt vanaf 2019 geen 

verpleeghuiszorg meer, maar gaat zich volledig richten op ouderen met een verstandelijke beperking. 

 

 

2.3.1 THEMA PERSOONSGERICHTE ZORG EN –ONDERSTEUNING 

Clientervaring 
Naast DVIE en zorgkaart Nederland is geen andere meting gedaan, omdat Patio te weinig V&V cliënten 

had in 2018 om een betrouwbaar beeld te krijgen. 

 

Medezeggenschap 
Patio heeft ieder kwartaal huiskameroverleggen. Daarnaast is in 2017 een verwantenraad opgericht, 

die regelmatig overlegt. 

 

Integraal werken als team met aandacht voor persoonsgerichte zorg , welzijn, activering en 

autonomie 

Doel: 

- persoonsgerichtheid is vergroot door werken met integrale teams  

- zorgmedewerkers integreren welzijn, ook in dagelijkse handelingen 

- zorgmedewerkers zijn zich bewust van de autonomie van cliënten, o.m.  door activering 
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Patio10 is kleinschalig opgezet. Er verblijven 12 cliënten op de begane grond en 14 op de eerste 

verdieping. De PG cliënten verbleven op de begane grond. 

 

Persoonsgerichte zorg en methodisch werken 

Doel:  De persoonsgerichte zorg is methodisch. 
Uit de interne audit 2018 kwam als verbeteractie dat de begeleiders 5 de EVV-ers ondersteunen bij 

het maken van concrete doelen en afspraken in de ondersteuningsplannen. 

 

 

2.3.2 THEMA WONEN EN WELZIJN 

Welzijn en zinvolle daginvulling 

Doel: Aandacht voor welzijn en zinvolle daginvulling (door o.m inzet van materialen en muziek) 

Dagelijks is een activiteitenbegeleider van 8.00-16.00 aanwezig. Naast groepsgerichte- en individuele 

activiteiten ondersteunt de activiteitenbegeleider ook bij ontbijt en lunch. Dit geldt voor alle cliënten 

van de locatie. De fysiotherapeut verzorgt wekelijks groepsactiviteiten die gericht zijn op de activering 

en beweging. 

Patio heeft een binnentuin, waar cliënten in kunnen wandelen, zitten en tuinieren. 
 

Participatie vrijwilligers 

Doel: er is actief gezocht naar vrijwilligers voor Patio 

Patio11 heeft twee vrijwilligers. Zij gaan bijvoorbeeld individueel met cliënten een activiteit doen of 

doen iets in groepsverband, zoals een spelletje. 

 

 

2.3.3 THEMA BASISVEILIGHEID 

Methodisch werken d.m.v. aandachtsfunctionarissen 

Doel: De PDCA cyclus afmaken rond de verschillende veiligheidsindicatoren in teams (m.b.v. 

aandachtsfunctionarissen en begeleider niveau 5). 

Er zijn aandachtsfunctionarissen voor verschillende onderwerpen van veilige zorg. Patio was 

aangesloten bij de commissies van Rubroek/Provenier De aandachtsfunctionarissen koppelen terug in 

de teamoverleggen wat er in de commissies besproken is en kunnen vragen uit de teams inbrengen in 

de commissie overleggen.  
 

Indicatoren veiligheid 

- Decubitus 

Aantal gevallen: 0 

Casuïstiek bespreking decubitus wordt gehouden indien noodzakelijk. 

- Advance care planning 

De dossiermeting werd gehouden op het moment dat het nieuwe ECD net in gebruik was. 

Hierdoor is dit nog niet in alle ECD’s terug te vinden.  

                                                
10 Dit geldt voor de GHZ en de V&V. 
11 Dit geldt voor zowel de GHZ als de V&V. 
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- Medicatieveiligheid 

Er is aandacht besteed aan de medicatieveiligheid door de incidenten in het teamoverleg te 

bespreken en opvolging hierop te doen. 

- Vrijheidsbeperking 

 

 

 

 

 

 

 

Er is geen dwangbehandeling toegepast. 

 

- Overzicht aantal Incidentmeldingen 

  

Patio Medicatie Vallen Agressie  
47 23 5 

*De meldingen zijn van de cliënten met een verpleeghuiszorgindicatie en cliënten met een 
verstandelijke beperking en ouderdomsproblematiek 
 

 

2.3.4 THEMA PERSONEELSSAMENSTELLING 

Aantal personeelsleden locatie Patio (in FTE afgerond) 

 

 
 

December 2018, alle medewerkers (VV en GHZ) 

 

Flexpool 

Patio maakt voor het opvullen van openstaande diensten onder andere gebruik van de interne flexpool 

VVT bestaande uit 8,17 fte niveaus 1 t/m 4. 

 

 

1 
bedhekken 
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In- en doorstroom 

Sinds 1 januari 2018 zijn 7 nieuwe medewerkers gestart en hebben 4 medewerkers een andere 

werkplek binnen of buiten Middin gevonden 

 

Leerlingen en stagiaires 

De instroom van leerlingen en stagiaires was in 2018 een belangrijk aandachtspunt. We zien dat 

stagiairs vaker de overstap maken tijdens de opleiding van stage naar leren en werken.  

Aandachtspunt in 2018 was het aantal leerlingen niet verder verhogen dan maximaal 1 op de 3 

medewerkers. Patio heeft verschillende leerlingen en stagiaires gehad in 2018, zowel voor de V&V als 

de GHZ. 

 

Personeel Niet In Loondienst 

De zorgafdelingen van Rubroek, Provenier en Patio hadden en hebben moeite met het opvullen van 

vacatures. Hierdoor zijn en worden flexkrachten en uitzendkrachten ingezet.  

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim bedroeg in 2018met gemiddeld 4,8% ten opzichte van 3,02 % in 2017. 

Ondanks deze stijging ligt het verzuimpercentage nog ruim onder het gemiddelde percentage van 

Middin van 8,29%. De meldingsfrequentie van de Patio is gedaald van 0,83 naar 0,67. Ook dit is lager 

dan de gemiddelde meldingsfrequentie van Middin, t.w. 1,04.  

 

  



 

 

 

 

 

 

   

Titel document 

Eigenaar 

Datum 

Kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg 2018 

raad van bestuur 

28 mei 2019 

 

 

 

Pagina 45 van 52 

3. VERBETERPUNTEN 2019 
 

Waar we in 2019 aan werken, staat in het Kwaliteitsplan 2019.   

De hoofdpunten hieruit zijn: 

- Persoonsgerichte zorg 

- Versterken van welbevinden  

- Sturen op kwaliteit en veiligheid 

- Voldoende en deskundige medewerkers 

 

Samengevat en ingedeeld naar de thema’s van de kwaliteitscirkel staan de verbeterpunten hieronder. 

De externe coaching W&T vanuit Vilans blijft in 2019 doorgaan. 

 

Thema’s Verbeteren 

1. Persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning 

- Doorgaan met implementeren van ONS en 

borgen van het methodisch werken, met 
aandacht voor welbevinden, de risico 
inventarisatie en voor de kwaliteit van 
plannen in het algemeen. 

- Opvolgen van acties n.a.v. het MDO en het 
verruimen van de focus in het MDO naar 
welbevinden. 

- Realiseren van 1 dossier voor elke cliënt. 
- Aanpassen van DVIE voor de ouderenzorg 

door het aangepaste formulier waarin 
omgaan met levenseinde is opgenomen te 
gebruiken. 

- Aandacht voor het gesprek over de laatste 

levensfase. 

2. Wonen en welzijn - Afronden verbouwing in Rubroek 
en verhuizing in Provenier. 

- Verder vergroten van de participatie van 
verwanten en vrijwilligers, onder meer door 
de sharecare app beter te gebruiken en het 

beter organiseren van huiskamer overleggen. 
- Blijvend aandacht hebben dat welbevinden 

een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg 
is. 

3. Basisveiligheid - Doorgaan met leren en verbeteren van 

incidenten (methodisch werken) door het 
oppakken van acties en het aanpassen van 
het dagelijkse werkgedrag naar aanleiding 
van de meldingen met coaching van de 

begeleiders 5 en kwaliteitsverpleegkundige.  

4. Leren en werken aan kwaliteit - Vervolg metingen houden op diverse 

onderwerpen waar ook een 0-meting op 
geweest is. 

- Starten met de proef met het instrument KVC 
op Provenier om kort cyclisch onderwerpen te  
verbeteren. 

- Aandacht hebben voor regeldruk: 
processen/procedures die veel (overbodige) 
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Thema’s Verbeteren 

tijd kosten van medewerkers en ergernis 
opleveren. 

- Triage kwaliteiten vergroten door kennis over 
ziektebeelden. 

5. Governance, management en 

leiderschap 

- Besluiten over visie en besturing 

verpleeghuiszorg. 
- Vormgeven aan inbreng van de professionals. 

6. Personeelssamenstelling  - Streven naar voldoende en deskundige 
medewerkers. 

- Werken met de nieuwe functies en duidelijke 

taken en rollen. 

- Structureel inzetten van helpenden 2 voor 
extra toezicht van vaste medewerkers in 
huiskamers overdag en begin van de avond. 

- Werken met de verpleegkundigen pool. 
- Deelnemen aan de projecten van stadszicht 

010 en Rotterdamse zorg projecten voor 

behoud medewerkers, zoals door de inzet 
van werkcoaches. 

7. Gebruik van hulpbronnen - Invoeren gebruik van slim 
incontinentiemateriaal 

- Gebruiken van domotica en leefcirkels in 
Provenier. 

- Leren van anderen via Stadszicht010 project 
met thema innovatie. 

8. Gebruik van informatie - Uitvoeren MTO 
- Gebruik maken van informatie 

kwaliteitsdashboard 
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Bijlage Scholingsoverzicht 
 
1e etage Rubroek 

 Naam training / Cursus Aantal  

Arbo en veiligheid 
 Bedrijfshulpverlening 
 Transfertechnieken 

6 

2 

BIG – Voorbehouden 

Risicovolle 

handelingen 

 Medicatie 
 Verpleegkundige vaardigheden (voor VIG en verpleegkundige)  

 Diabetes 
 Injecteren 

 Insuflon plaatsen 
 Infectie preventie 

2 

3 

 

1 

6 

5 

1 

Specialisatie 

 Collegereeks Dementie 
 Kompas Congres / Workshops 
 Opleiding miMakkus 
 BOPZ/vrijheidsbeperking 

 Symposium Onvrijwillige zorg 

1 

1 

1 

4 

2 

Coaching en 

communicatie 

 Begeleiden van leerlingen en stagiaires  
 Kwalificerend beoordelaar BPV 
 Collegiale Instructie en coaching 
 Onderzoekende Dialoog / Dit vind ik ervan 

2 

1 

1 

2 

Overig 

 Meldcode scholing aandachtsfunctionaris 

 Diverse trainingen rondom invoering ONS 

 Cliëntplan schrijven 
 Goodhabitz privacy 

1 

30 

2 

1 

 Beroepsopleiding  

Volgen en/of 

afgerond in 2018 
 

 

 
 
2e etage Rubroek 

 Naam training / Cursus Aantal  

Arbo en veiligheid 
 Bedrijfshulpverlening 
 Transfertechnieken 

2 

5 

BIG – Voorbehouden 

Risicovolle 

handelingen 

 Medicatie 
 Verpleegkundige vaardigheden (voor VIG en verpleegkundige)  
 Katheriseren 

 Opleiding BIG praktijkbegeleider 

2 

1 

1 

1 

Specialisatie  Ouderen Symposium 4 

Coaching en 

communicatie 

 Onderzoekende Dialoog / Dit vind ik ervan 14 

Overig 

 Goodhabitz Excel, ik notuleer, test jezelf 
 Roostersysteem Aysist 
 
 

3 

2 
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 Beroepsopleiding  

Volgen en/of 

afgerond in 2018 

MBO 3 Verzorgende IG 

MBO 4 Verpleegkundige 

2 

1 

 
 

3e etage Rubroek 

 Naam training / Cursus Aantal  

Arbo en veiligheid 
 Bedrijfshulpverlening 

 Transfertechnieken 

7 

14 

BIG – Voorbehouden 

Risicovolle 

handelingen 

 Medicatie 

 Verpleegkundige vaardigheden (voor VIG en verpleegkundige)  
3 

2 

Specialisatie 

 Collegereeks Dementie 
 Symposium Ouderen 
 BOPZ/vrijheidsbeperking 

1 

6 

1 

Coaching en 

communicatie 

 Begeleiden van leerlingen en stagiaires  
 Coachend leidinggeven 

 Onderzoekende Dialoog / Dit vind ik ervan 
 BOPZ / Vrijheidsbeperking 

2 

1 

1 

1 

Overig 

 Roostersysteem Aysist 
 Goodhabitz Doen waar je blij van wordt, Gewoon goed 

Nederlands, ik notuleer, PowerPoint, Zelforganiserende teams 

2 

5 

 Beroepsopleiding  

Volgen en/of 

afgerond in 2018 

HBO 6 SPH via EVC 

MBO 3 Verzorgende IG  

MBO 4 Verpleegkundige 

1 

3 

4 

 
 
4e etage Rubroek 

 Naam training / Cursus Aantal  

Arbo en veiligheid 

 Bedrijfshulpverlening 
 Transfertechnieken 
 Voedselveiligheid  

10 

18 

1 

BIG – Voorbehouden 

Risicovolle 

handelingen 

 Medicatie  
 Diabetes  
 Objectieve metingen 
 Sondevoeding 

7 

2 

2 

1 

Specialisatie 
 Symposium ouderenzorg 
 NAH basiscursus 

6 

1 

Coaching en 

communicatie 

 Begeleiden van leerlingen en stagiaires  
 Collegiale instructie en coaching 

2 

1 

Overig 

 Basis Computervaardigheden 
 Plannenschrijven 
 Roostersysteem Aysist 
 Goodhabitz Gesprekstechnieken, Gewoon goed Nederlands 
 
 

1 

4 

2 

2 
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 Beroepsopleiding  

Volgen en/of 

afgerond in 2017 

 HBO 6 Verpleegkunde  

 MBO 4 Verpleegkunde  
 MBO 3 Verzorgende IG 

1 

3 

6 

 
 
Provenier 

 Naam training / Cursus Aantal  

Arbo en veiligheid 

 Bedrijfshulpverlening 
 Transfertechnieken 

 Training Weerbaarheid 

12 

17 

10 

BIG – Voorbehouden 

Risicovolle 

handelingen 

 Medicatie 
 Verpleegkundige vaardigheden (voor VIG en verpleegkundige)  
 Epilepsie 
 Diabetes 
 Sondevoeding 

 Obstipatie  
 Katheteriseren 
 Injecteren 
 Stomazorg 

2 

1 

4 

9 

8 

1 

2 

1 

1 

Specialisatie 
 Symposium ouderenzorg 
 Kompas Congres / Workshops 

1 

4 

Coaching en 

communicatie 

 Begeleiden van leerlingen en stagiaires  
 Onderzoekende Dialoog / Dit vind ik Ervan 

 Kwalificerend beoordelaar BPV 

1 

25 

1 

Overig 

 Meldcode scholing aandachtsfunctionaris 
 Diverse trainingen rondom invoering ONS 
 Opfris Topdesk 

1 

35 

3 

 Beroepsopleiding  

Volgen en/of 

afgerond in 2018 

 HBO 6 SPH 
 MBO 4 PBGZ 

1 

1 

 
 
Patio 

 Naam training / Cursus Aantal  

Arbo en veiligheid 

 Bedrijfshulpverlening 
 Beheerder Brandmeldinstallatie  
 Transfertechnieken 

 Training Weerbaarheid fysiek/ emotiemanagement 

 13 

1 

17 

18 

BIG – Voorbehouden 

Risicovolle 

handelingen 

 Verpleegkundige vaardigheden (voor VIG en verpleegkundige)  
 Epilepsie 

 Diabetes 
 Objectieve Metingen 
 Sondevoeding 
 Obstipatie  
 Wondherkenning en preventie 

3 

3 

3 

1 

8 

3 

5 
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 Naam training / Cursus Aantal  

Specialisatie 
 Autisme 
 BOPZ / vrijheidsbeperking 

1 

1 

Coaching en 

communicatie 

 Begeleiden van leerlingen en stagiaires  

 Kwalificerend beoordelaar BPV 

3 

1 

Overig 

 Diverse trainingen rondom invoering ONS 
 
 

21 

 Beroepsopleiding  

Volgen en/of 

afgerond in 2018 

 MBO 4 PBGZ 1 

 

 
Flexpool Rotterdam Rijnmond VVT 

 Naam training / Cursus Aantal  

Arbo en veiligheid 
 Bedrijfshulpverlening 
 Transfertechnieken 

5 

3 

BIG – Voorbehouden 

Risicovolle 

handelingen 

 Medicatie 
 Diabetes 

1 

1 

Overig  Diverse trainingen rondom invoering ONS 4 

 Beroepsopleiding  

Volgen en/of 

afgerond in 2018 

 MBO 2 Helpende en verzorgende 1 
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Bijlage Samenwerkingspartners 

 

› Coaching door W&T coach - Vilans  

Rubroek en de Provenier nemen deel aan een coachingstraject vanuit  

het W&T programma in samenwerking met Vilans. Het traject loopt van begin 

2018 tot en met eind 2019. 

 

› ConForte - lerend netwerk 

Middin maakt deel uit van ConForte, branche organisatie van 

ouderenzorgaanbieders in de regio Rotterdam. In  

verschillende werkgroepen ontmoeten directie, managers  

en adviseurs van zorgaanbieders elkaar en delen kennis en ervaring. 

Ook wordt gezamenlijk gewerkt aan de uitvoering van de plannen van 

Stadszicht 010. 

 

› De RotterdamseZorg 

Middin werkt samen met 23 aangesloten zorginstellingen en deelt kennis  

en ervaring op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Dit gebeurt doordat 

een ieder vanuit de eigen organisatie kennis, menskracht en middelen 

beschikbaar stelt, deelt en inzet bij de projecten die bijdragen aan de balans 

op de arbeidsmarkt. 
 

› Kwaliteitsnetwerk Actiz 

Middin neemt deel aan een kwaliteitsnetwerk van Actiz. Vier keer per jaar wordt 

een bijeenkomst georganiseerd en kennis gedeeld met kwaliteitsadviseurs van 

andere zorgaanbieders uit het land. Middin bezoekt ook landelijke bijeenkomsten. 

 

› Samenwerking met de Haagse Hogeschool lectoraat ‘Urban aging’  

Een gedragsdeskundige van Middin is verbonden aan het lectoraat ‘Urban aging’, 

voorheen psychogeriatrie, van de Haagse Hoge School. De medewerkers van 

Middin die met ouderen werken kunnen deelnemen aan de collegereeks 

psychogeriatrie. Middin neemt deel aan het ambassadeursoverleg. 

 

› Deelname aan het actieonderzoek vrijheidsbeperking met VU en VUMC 

Acht begeleiders van Middin van verschillende locaties zijn getraind door 

medewerkers van de VU en VUMC in het observeren van vrijheidsbeperking. Zij 

hebben op zestien verschillende locaties geobserveerd en de resultaten hiervan 

in een handreiking beschreven. De handreiking is verspreid binnen Middin. 

Middin maakt gebruik van de observatoren bij de implementatie van de Wet zorg 

en dwang. 
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› Samenwerking Erasmus MC  

Een gedragsdeskundige onderzoeker van Middin promoveert, in samenwerking 

met het Erasmus MC op een onderzoek naar de invloed van licht op het dag- en 

nachtritme. Dit onderzoek wordt vooral uitgevoerd bij oudere cliënten met en 

zonder verstandelijke beperking.  

 

 

Interne samenwerking 

 

› Gehandicaptenzorg 

Middin biedt de mogelijkheid om te leren van de andere sector van Middin, de gehandicaptenzorg. 

Beide sectoren kunnen het goede van elkaar gebruiken. 
 

› Specialisatie Ouderen 

Ook binnen Middin leren we door de kruisbestuiving met de gehandicaptenzorg voor ouderen met 

een beperking. 
 

› Commissie bijeenkomsten voor aandacht functionarissen 

Tijdens de bijeenkomsten worden aandacht functionarissen inhoudelijk bijgeschoold op het thema 

waar ze aandacht functionaris voor zijn. De opgedane kennis brengen zij weer naar hun teams. 

Daarnaast leren ze collega’s van andere locaties kennen die met hetzelfde onderwerp bezig zijn. 

 

› Teamreflecties met de kompascoaches 
Alle teams houden 2 x per jaar een teamreflectie. Hierin bespreken ze met elkaar wat goede zorg is, 

wat goed gaat en wat beter kan. 

 
 

 


