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1.    Voorwoord 
 
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. 

De ondersteuning is gebaseerd op de vraag van de cliënt, waarbij de relatie met de sociale omgeving 

van de cliënt essentieel is. Middin doet drie beloftes aan cliënten: Middin belooft de vraag goed te 

verstaan, het goede te doen en goed te organiseren.  

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 over-

namepartner die het eigen en buurtgerichte karakter van 

beide huizen kon behouden, een partner die 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, een eigen kwaliteitskader en andere risico’s. Daar 

moeten we dagelijks oog voor houden. De eigenheid van de ouderenzorg herkennen en bewaren is 

daarbij een belangrijke opgave. Dat geldt overigens evenzeer voor de andere pijler van Middin: de 

gehandicaptenzorg. Ook daar ondersteunen wij zeer diverse doelgroepen die zich vooral kenmerken 

door de onderlinge verschillen in behandeling en begeleiding maar ook financiering: LG, EMB, MVG, 

NAH, ASS, LVB, (forensische) LVB+, etc.    

De keuze voor de ouderenzorg is niet lichtvaardig gemaakt. Met deze keuze komt niet alleen de 

dagelijkse verplichting om te knokken voor de best denkbare zorg, maar ook om langlopende 

investeringen te doen. Zo heeft Middin enige jaren geleden het gebouw Provenier gekocht van 
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Woonzorg Nederland en laten slopen zodat er december 2018 een nieuw pand verrijst met 

tweekamerappartementen voor ouderen, mogelijkheden voor samenwonen door paren en de nieuwste 

domotica-ondersteuning. Ook in het pand Rubroek zal door Middin in 2018 ca. 3,5 miljoen euro 

geïnvesteerd gaan worden. Dit alles om op beide locaties de toekomstbestendigheid van de 

ouderenzorg te garanderen.  

Daarnaast is er nog meer te doen. Het versterken van de kwetsbare basiszorg op de locaties en het 

optimaliseren van de benodigde ouderenzorgkennis en -expertise op alle betrokken lagen en 

onderdelen (beleid, management/directie/bestuur en zorg- en behandelprofessional). Het hoofd 

bieden aan de arbeidsmarktproblematiek en het bevorderen van uitwisseling tussen locaties van de 

GHZ en V&V. Er moet tezamen met de ondersteunende diensten nog veel werk worden verricht. Als 

Raad van Bestuur geloven wij in de kracht van onze medewerkers en geloven wij dat de ouderenzorg 

een zeer waardevol onderdeel vormt van onze organisatie.  
 

Gertrude van den Brink en Sam Schoch, raad van bestuur Middin 
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1.1.1  Inleiding 

Middin werkt continue aan het ontwikkelen en 

verbeteren van de kwaliteit van leven van onze 

cliënten. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft 

hier mede richting aan. Het verbeteren gebeurt vooral 

in de relatie tussen cliënt, verwanten en medewerkers. Centraal hierin staat de onderzoekende 

dialoog: we vragen naar behoeften, wensen en ervaringen van cliënten en we leren van hun 

ervaringen. Daar waar nodig brengen we verbeteringen aan.  

 

Middin neemt deel aan het coaching programma van Waardigheid en Trots (W&T). Dit doen we om 

onze kwaliteit van zorg en ondersteuning te verbeteren. Wij zijn in september 2017 gestart en ronden 

dit programma medio 2019 af.  In dit verslag leest u hoe Middin werkt aan de acht thema’s van de 

kwaliteitscirkel verpleeghuiszorg.  

 

1.1.2  Samenhang met andere (kwaliteits)verslagen 

Middin verantwoordt zich ook voor de andere doelgroepen aan wie zij ondersteuning geeft. In  

dit verslag verwijzen wij naar andere kwaliteitsverslagen zoals het Kompas Magazine 2017 (het 

kwaliteitsrapport van de gehandicaptenzorg), het maatschappelijk jaarverslag 2017 (inclusief 

jaarrekening), het jaarplan 2018 en het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2018. 

 

1.2    Over Middin 

Middin biedt met 3.300 medewerkers ondersteuning, begeleiding, behandeling en zorg aan ongeveer 

5.000 mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, en aan mensen met 

niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom. Middin heeft een uitgebreid 

dienstenpakket en ondersteunt gezinnen, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op maat. 

Midden in de wijk, in de directe omgeving van de cliënt. Middin is werkzaam in Zuid-Holland, onder 

andere in Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Middin werkt vooral in de gehandicaptenzorgsector en 

is een kleinere speler als het gaat om de verpleeghuiszorg. De ouderenzorg van Middin bevindt zich in 

Rotterdam. De cliënten krijgen thuis ondersteuning, door Zorg aan Huis of in één van de drie 

verpleeghuizen. 

 

Het Kompas 

Het Kompas van Middin vormt de rode draad in ons werk.  

Vanuit dit Kompas beloven we het volgende: 

› De vraag van onze cliënt goed verstaan 

› Het goede doen 

› Het goed organiseren 

 

Ter ondersteuning van deze beloftes gebruiken we  

hulpmiddelen zoals het cliënt-ervaringsinstrument  

Dit vind ik ervan! (DVIE) en Steeds Beter (een vorm  

van LEAN-management). We reflecteren ook op de kwaliteit  

van zorg door middel van teamreflectie bijeenkomsten.   



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

   

Titel document 

Eigenaar 

Datum 

Kwaliteitsverslag 2017 | Verpleeghuiszorg 

raad van bestuur 

27 juni 2018 

 

 

 

Pagina 6 van 27 

1.2.1 Rubroek 
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1.2.2 De Provenier

 

1.2.3 De Patio 
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2.    Omschrijving stand van zaken   
 

Het Zorginstituut heeft het kwaliteitskader verpleeghuiszorg begin 2017 vastgesteld. Een van de eisen 

is het maken van een jaarlijks kwaliteitsplan en -verslag. Eind 2017 hebben we het eerste 

kwaliteitsplan voor 2018 gemaakt. Voor 2017 was er niet één kwaliteitsplan, maar  

waren er diverse plannen met als doel te ondersteunen en te verbeteren zoals de ontwikkeldoelen 

voor het zorgkantoor, de plannen voor de extra gelden van de verschillende W&T programma 

onderdelen, audits en tevredenheidsmetingen.  

 

2.1   Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Middin gebruikt verschillende instrumenten en methodes om de zorg en ondersteuning persoons-

gerichter te maken: DVIE, het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) en kleinschaligheid. We integreren 

welzijn in de zorg en hebben aandacht voor onbegrepen gedrag bij cliënten met psychogeriatrische 

aandoeningen (PG).  

 

Dit vind ik ervan!   

We vormen ons een beeld van de cliënt. Wie is de cliënt, waar komt hij/zij vandaan, welke behoeften, 

wensen en dromen heeft hij/zij? Hiervoor gaan we in gesprek met de cliënt en familie, gebruiken we 

diagnostiek en voeren we de onderzoekende dialoog (DVIE). Cliënten krijgen de ruimte om zelf aan te 

geven wat zij belangrijk vinden. Als zij dit niet zelf kunnen vertellen, schakelen we het netwerk in en 

gebruiken we andere manieren om hun vraag helder te krijgen zoals observatie. De vraag van de 

cliënt en familie is leidend. We leggen alles vast in het ondersteuningsplan.  

 

DVIE is een erkend cliëntervaringsinstrument in de gehandicaptenzorg. Onze verpleeghuizen zijn in 

2017 een pilot gestart om te onderzoeken of het ook hier een passend instrument is. De pilot loopt tot 

april 2018. De eerste ervaringen zijn positief. Er zijn enkele aanpassingen nodig ten opzichte van de 

gehandicaptenzorg, zoals ruimte voor levensvragen, aandacht voor invulling van de laatste levensfase 

en geestelijke zorg.  

 

Dieneke: “Voorheen was ik tijdens het eten vooral bezig met de hoeveelheden die cliënten aten 

(krijgen ze wel voldoende binnen). Tegenwoordig, door DVIE, ben ik me veel meer bewust van het 

proces, waardoor we het tijdens de maaltijd ‘ineens’ over de hutspot hebben. De cliënten vullen elkaar 

dan aan met verhalen (‘vroeger’…). Ook cliënten die je normaal nooit (meer) hoort, maken dan toch 

ineens een opmerking over de hutspot.” 

 

Onze medewerkers hebben nog ondersteuning nodig om wensen en ondersteuningsvragen goed om te 

zetten naar doelen en acties. Ook de opvolging ervan verdient aandacht. 

 

Gerda: “Een bewoner at haar ontbijt steeds niet op, waarbij de collega’s in het team haar steeds zover 

probeerde te krijgen dat ze wel een boterham at. In het DVIE gesprek met de familie (ik zie en vertel) 

bleek dat deze mevrouw nooit ontbeet, en dat dus logischerwijs bij Middin ook niet doet.” 

 

Wilt u meer weten over DVIE binnen Middin? U kunt er meer over lezen in ons Kompas Magazine.  

 

 

http://kompas-magazine-2017.middin.nl/kompas-magazine#!/thema-3-de-ervaringen-van-clienten
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(Voorlopig) Ondersteuningsplan 

Ieder nieuwe cliënt heeft binnen 24 uur een voorlopig ondersteunings- en medisch plan. Alleen in het 

weekend lukt dit niet altijd. In dat geval maken onze professionals een voorlopig ondersteuningsplan 

direct na het weekend. Binnen zes weken is het definitieve ondersteuningsplan klaar. De  

VIG’er/EVV’er of verpleegkundige (zorgverlener niveau 4) stelt dit plan samen met cliënt en 

vertegenwoordiger op. De Specialist Ouderen Geneeskunde (SO) stelt het medisch plan op en betrekt 

de cliënt en/of vertegenwoordiger bij de evaluatie.  

Vanaf 1 januari 2019 stapt Middin over op een ander ECD, namelijk ONS plan. Dit ECD is ingericht op 

de domeinen van DVIE. Hierdoor sluiten wensen en behoeften straks goed aan op de doelen en acties. 

2018 is een overgangsjaar van het oude naar het nieuwe ECD. Dit is één van de speerpunten in het 

jaarplan 2018 van Middin. 

 

Kleinschaligheid 

In Rubroek was het motto van 2017 ‘ken je cliënt’. We hebben onze teams op Rubroek anders 

georganiseerd, waardoor de cliënten zoveel mogelijk door vaste medewerkers geholpen worden. Er 

werken meer kleinere teams. Beide PG etages hebben vier teams per etage. Een team ondersteunt 

negen of tien cliënten. Op de somatiek afdelingen hebben we de teams opgesplitst in tweeën; ieder 

team werkt met negentien cliënten. Op deze manier voelen ook medewerkers zich steeds meer 

betrokken bij de zorg. 

 
Broer van Hans: “Het is een hele verbetering dat de zusterposten dicht zijn. De medewerkers doen in 
de huiskamers kantoorwerk en zijn daarbij aanwezig bij de cliënten.” 

 

Rubroek wordt verbouwd in 2018. Er komen vier huiskamers op elke PG etage. Het gebouw 

ondersteunt hiermee de kleinschalige werkwijze. Op de Provenier werken we sinds de verhuizing naar 

de tijdelijke locatie al kleinschalig. De nieuwbouw van de Provenier is naar verwachting eind 2018 af. 

Voor de Patio hebben we de zorg al kleinschalig georganiseerd: de twaalf PG cliënten wonen op de 

begane grond van de locatie, hebben daar ook hun huiskamer en werken met een vast team 

medewerkers. Deze cliënten verhuizen begin 2019 naar de nieuwe Provenier. De Patio wordt een 

locatie voor oudere cliënten met een verstandelijke beperking. 

 

Welzijn 

Het is een uitdaging om welzijn te integreren in de dagelijkse ADL zorg (Algemene Dagelijkse 

Levensverrichtingen). Om dit te laten slagen hebben we het volgende gedaan in 2017: 

› Werven van VIG-MMZ stagiaires en medewerkers, omdat zij de combinatie van ADL en welzijn  

leren of geleerd hebben. 

› Aanstellen van een projectmedewerker W&T om zorgmedewerkers te leren hoe zij oudere cliënten 

een zinvolle daginvulling kunnen bieden. Het gaat juist om aandacht hiervoor tijdens de 

zorgmomenten. Bijvoorbeeld: tijdens de verzorging kan de quick-up gebruikt worden in het 

appartement van de cliënt. Dit is een snoezelapparaat dat beelden van bijvoorbeeld een bos laat 

zien. Hierdoor heeft de cliënt een prettige afleiding. 

› In gesprek gaan met de cliënten, niet alleen tijdens DVIE gesprekken, maar ook tijdens de 

zorgmomenten. 

› Kennen en aanbieden van muzikale voorkeuren. Dit gebeurt onder meer via Radio Remember. 

› Kennen van wensen door middel van een wensboom en het vervullen van wensen. 
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› Behouden van regie en vaardigheden. Het is nog niet vanzelfsprekend voor cliënten, verwanten en 

medewerkers om het gesprek aan te gaan over wat iemand nog zelf kan, wat overgenomen moet 

worden en door wie. Een  fysiotherapeut bekeek afgelopen jaar welke ADL zorg iemand nog zelf kan 

om cliënt, verwanten en medewerkers bewust te maken van het belang de regie te houden en in 

beweging te blijven.   

 

We zijn er nog niet. Ons doel voor 2018 is om de bovenstaande punten verder te ontwikkelen, op te 

volgen en te borgen. 

 

Interactieve kat in huis  

Schoondochter Marina: “Het ging niet goed met mijn schoonmoeder. 

Ze at haast niet meer en sprak bijna niet. De arts verwachtte dat ze 

nog maar een paar maanden zou leven. Toen kreeg ze zo’n kat in 

handen. Ze begon weer te eten en praat tegen de kat. Ze heeft iets 

om voor te zorgen. De communicatie met ons lijkt ook wat beter te 

gaan. Dit was inmiddels een paar maanden geleden.” 

 

Op Rubroek en de Patio hebben we sinds 2017 deze interactieve katten voor dementerende ouderen. 

Ze zien er levensecht uit, voelen en klinken ook net als echte katten. Door ingebouwde sensoren 

reageert deze kat op aaien, knuffelen en beweging. 

 

Onbegrepen gedrag bij dementie 

Bij onze PG cliënten duidt een gedragsdeskundige het (veranderde) gedrag door onderzoek en/of 

observatie. Vervolgens ondersteunt de gedragsdeskundige de medewerkers om in de dagelijkse 

praktijk op deze prikkels te reageren.  

 

2.1.1 Wonen en welzijn 

Palliatieve zorg 

Op Rubroek organiseerden we in 2017 twee keer een bijeenkomst over dementie en palliatieve zorg. 

Voor deze bijeenkomsten waren cliënten en verwanten van Rubroek en de Patio uitgenodigd met als 

doel de genodigden informeren over dementie, omgaan met verlies en over invulling van de laatste-

levensfase. De deelnemers ervaarden deze avonden als positief. In de allerlaatste levensfase 

gebruiken we binnen Middin de methode ‘het zorgpad’. In de praktijk is het lastig om voldoende tijd  

te nemen voor palliatieve zorg. De specialisatie Ouderen (bedoeld ook voor ouderen met een 

verstandelijke beperking) en het Palliatieve Consultatie Team van Middin hebben dit onderwerp hoog 

op de agenda. 

In november 2017 organiseerden we in samenwerking met Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg een 

symposium over palliatieve zorg voor Middin medewerkers. 

 

 

 

Verbeterpunt: verdiepingsslag op ‘ken je cliënt ’ (en familie). Wat vindt de cliënt/familie belangrijk 

bij de ervaren kwaliteit van leven en welbevinden? Geef daar in de praktijk van de dagelijkse zorg- 

en ondersteuning samen gevolg aan. Voor verdere uitwerking: zie hoofdstuk 3. 
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De geestelijke zorg 

In het ondersteuningsplan van onze cliënten is aandacht voor geestelijke zorg. Middin heeft de 

mogelijkheden om de geestelijke zorg te organiseren naar de wens van de cliënt. 

 

Zinvolle daginvulling 

Om de daginvulling te verbeteren hebben cliënten aangegeven waar zij behoefte aan hebben. De 

medewerkers hebben verteld wat zij willen leren om de cliënten beter te kunnen ondersteunen op dit 

gebied. Hiervoor hebben we plannen ingediend voor W&T: ‘Zinvolle daginvulling en deskundigheid’ 

voor 2016, 2017 en 2018.  

 

Cliënten vonden de volgende punten belangrijk:  

› Activiteiten organiseren afgestemd op de wens van de cliënt.  

› Meer tijd en aandacht voor een praatje. 

› Doelgerichter naar buiten gaan, zoals wandelen in de wijk waar iemand vroeger heeft gewoond, 

naar de markt of de kinderboerderij gaan.  

 

Bij het maken van placemats, een belevingsgerichte 

activiteit, ontstaat een gesprek over vis, de zee en de 

haven van Rotterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De medewerkers moeten een omslag maken om naast de ADL taken ook aandacht voor welzijn te 

hebben. Dit is een verandering ten opzichte van hun opleiding, werkwijze en de manier waarop de 

rollen en taken georganiseerd zijn. Deze verandering is ingezet, maar het kost tijd om het te borgen. 

Op Rubroek hebben we een projectmedewerker W&T aangenomen om de medewerkers te coachen in 

het doen van activiteiten en oog te hebben voor welzijn. Op de Patio en de Provenier coachen 

activiteitenbegeleiders de medewerkers.  

Gastvrouwen en vrijwilligers worden nog onvoldoende meegenomen in deze omslag. Er is een 

scheiding tussen functies en taken, waardoor medewerkers zich onvoldoende verantwoordelijk voelen 

voor het geheel (met name voor welbevinden). Hier wordt in 2018 aan gewerkt door het opzetten van 

integrale welzijnsteams per etage of locatie. Dan wordt met elkaar besproken wat welbevinden is, hoe 

dat leidend is voor het handelen en hoe het verder gebracht wordt in het (multidisciplinaire) team. Het 

gaat hierbij om gezelligheid, gastvrijheid, warmte, je welkom voelen en betekenisvolle activiteiten 

organiseren. Ook het tegengaan van eenzaamheid is een onderwerp. 

Resultaten: medewerkers doen meer spelletjes, gaan actief op zoek naar activiteiten voor cliënten, 

nemen cliënten mee naar buiten, doen activiteiten met het beeld tv, de braintrainer en de tovertafel. 
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Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 

Familieparticipatie binnen de zorg is nog niet vanzelfsprekend. Er is nog onvoldoende bewustzijn dat 

de zorg samen gegeven wordt. Gezamenlijke afspraken over wat de familie kan doen ontbreken. In de 

tevredenheidsmeting Consumer Quality Index 2017 (CQI) hebben verwanten van PG cliënten van 

Middin aangegeven zich onvoldoende betrokken en gehoord te voelen. De opkomst van de huiskamer-

overleggen is dan ook laag. Middin gaat in 2018 meer inzetten op familieparticipatie. 

Bij de Provenier ligt dat anders: veel cliënten hebben geen (contact met) verwanten waardoor dit 

familieparticipatie bemoeilijkt.  

Voor de PG cliënten gebruikt Middin de ShareCare app. Dit is een gesloten netwerk waarop verwanten 

en begeleiders met elkaar kunnen communiceren. Bijvoorbeeld om foto’s en berichtjes te delen, maar 

ook om data door te geven en vragen uit te zetten om te komen helpen bij activiteiten. Niet iedereen 

gebruikt deze app. Hier is nog winst te behalen.  

 

Op Rubroek werken vrijwilligers. Zij worden voor verschillende werkzaamheden ingezet zoals het 

helpen bij activiteiten. Voor de Patio en de Provenier zijn vrijwilligers moeilijker te vinden. Bij de 

Provenier ligt de belangrijkste oorzaak hiervan in de tijdelijke huisvesting in een ander deel van de 

stad. In de oude wijk waren wel voldoende vrijwilligers. Wij verwachten dat het aantal vrijwilligers 

weer toeneemt na de verhuizing naar het nieuwe pand.  

 

Wooncomfort 

In 2018 wordt Rubroek verbouwd en aangepast aan de wensen en eisen van deze tijd. Dit maakt 

kleinschalig wonen mogelijk, maar ondersteunt ook bij de zorgverlening aan de kwetsbare doelgroep. 

De nieuwbouw van de Provenier vindt ook plaats in 2018. De cliënten kunnen het pand begin 2019 

betrekken. De V&V plaatsen van de Patio gaan dan over naar de Provenier. De PG afdelingen willen na 

de verbouwingen belevingshoekjes maken.  

 

Maaltijden 

Een aantal cliënten van Rubroek zit in de menucommissie en heeft zo inspraak op de keuze van 

voeding. Met de verbouwing komen er meer faciliteiten om in de huiskamers te kunnen koken.  

 

Bewoner Annie: “We willen graag gebakken vis 

eten bij de lunch”. 90 cliënten hebben heerlijk  

vis gegeten. Het was een succes. Daarom wordt 

maandelijks een lunch met vis georganiseerd. 

 

Het ontbijt en de lunch worden met meer 

persoonlijke aandacht geserveerd. De 

medewerkers bakken een eitje, maken soep of 

iets anders waar de cliënten zin in hebben. 

Cliënten helpen mee met de voorbereiding. 

  

Verbeterpunten: vergroten van familie- en vrijwilligersparticipatie. Voor verdere uitwerking: zie 

hoofdstuk 3. 
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2.2 Veiligheid   

Dit thema gaat over basisveiligheid: medicatieveiligheid, vallen en valpreventie, decubitus en 

decubituspreventie, antipsychotica, antibiotica, gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende 

maatregelen en acute ziekenhuisopnamen/advanced care planning. 

 

Medicatieveiligheid 

Middin gebruikt het I-task systeem om incidenten te registreren. Hieronder staat een overzicht  

van het totaal aantal meldingen, het aantal meldingen van medicatie incidenten en het percentage 

medicatiemeldingen ten opzichte van het totaal. 

 

 Totaal aantal  

incident meldingen 

Totaal aantal  

medicatie incidenten 

Percentage  

medicatie 

Rubroek 1e etage 123 47 38% 

Rubroek 2e etage 54 18 33% 

Rubroek 3e etage 95 44 46% 

Rubroek 4e etage 89 39 43% 

De Provenier 32 5 16% 

De Patio* 86 49 55% 

Totalen  479 202 42% 

*meldingen van de Patio betreffen zowel de cliënten VVT als GHZ. 

 

Om de veiligheid te vergroten hebben wij in 2017 het volgende gedaan: 

› Wij hebben een lokale incidentencommissie verpleeghuiszorg opgericht waar vertegenwoordigers 

van de drie verpleeghuizen en de arts aan deelnemen. Zij bespreken incidenten en trends. 

› De zorgmanagers maken maandelijks een analyse van alle incidenten (ook medicatie incidenten),  

bespreken deze in het teamoverleg en zetten verbeteracties uit.  

› Per team/etage hebben we een aandachtsfunctionaris medicatie aangesteld. De 

aandachtsfunctionarissen spreken maandelijks met elkaar en de zorgmanagers over incidenten, 

maar ook over wat een aandachtsfunctionaris doet. 

› De regiodirecteuren vragen per kwartaal informatie op over het aantal (medicatie-) incidenten  

in de regio en over de opvolging daarvan. 

› Wij hebben het elektronisch voorschrijfsysteem Medimo ingevoerd. Artsen zien met dit systeem 

welke medicatie daadwerkelijk is afgeleverd door de apotheek. De medicatie-overzichten en 

toedienlijsten zijn op elk moment volledig en actueel. De verwachting is dat de medicatieveiligheid 

voor de cliënten hierdoor sterk verbetert. Het vervolg hierop is de elektronische registratie van het 

toedienen. Dit testen we begin 2018 op een aantal locaties van Middin, ook bij de verpleeghuizen.  

› Op Rubroek en de Provenier zijn in 2017 slimme medicijnkarren met codeslot geïntroduceerd.  

› Alle medewerkers die medicatie delen, hebben de BIG-scholing gevolgd en het certificaat hiervan 

staat in het leerportaal. 

› Tweemaandelijks overleggen de apotheker en zorgmanager. De apotheker voert controles uit op de 

medicatiekamers, medicijnkasten/karren en kijkt of het medicatiebeleid naar behoren wordt 

uitgevoerd. De zorgmanager informeert de apotheker over eventuele medicatiefouten. 

› De specialist ouderengeneeskunde en apotheker spreken twee keer per jaar alle medicatie door voor 

alle cliënten (farmacotherapeutisch overleg). 
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Vallen en preventie 

In 2017 bleek uit het aantal incidentmeldingen dat vallen veel voorkomt. 

 Aantal incident meldingen Aantal valincidenten Percentage medicatie 

Rubroek 1e etage 123 62 50% 

Rubroek 2e etage 54 32 59% 

Rubroek 3e etage 95 46 48% 

Rubroek 4e etage 89 39 43% 

De Provenier 32 12 38% 

De Patio* 86 28 33% 

Totalen  479 219 43% 

*meldingen van de Patio betreffen zowel de cliënten VVT als GHZ. 

 

In 2017 besteedde de fysiotherapeut aandacht aan valpreventie. In 2018 worden meerdere 

maatregelen ingezet om valpreventie beter onder de aandacht te brengen. 

 

Decubitus en preventie 

Middin heeft een wondconsulent. Hij maakt deel uit van het behandelteam Ouderen van Middin. De 

wondconsulent wordt op verwijzing van de artsen en door de verpleeghuizen geconsulteerd. Hij loopt 

wekelijks op de drie locatie wondrondes. Hierdoor is een goede monitoring op de ontwikkeling van de 

wonden/huidaandoeningen. Alle wondbehandelingen staan in het wondbehandelplan in het cliënt-

dossier. Indien nodig zetten we antidecubitusmaterialen in zoals matrassen of zitkussen. De artsen, 

wondconsulent, ergotherapeuten en diëtiste werken nauw samen om de aanwezige decubitus 

adequaat te behandelen. Van de totaal 177 cliënten hadden 10 cliënten decubitus type 2 of hoger. 

 

De medewerkers, die de dagelijkse zorg geven, doen de basale huidverzorging. Zij kennen de signalen 

en hebben een kort lijntje met de wondconsulent. Medewerkers van Rubroek hebben hiervoor een e-

learning scholing gevolgd. De medewerkers van de Provenier en de Patio krijgen de scholing in 2018.  

De verpleeghuizen van Middin werken samen met een dermatoloog van het Erasmus MC / Haven-

ziekenhuis. De dermatoloog houdt tweemaandelijks spreekuur op de locatie. Dit is met name voor 

cliënten met dementie een hele grote verbetering, omdat zij niet weg hoeven uit de vertrouwde 

omgeving om naar de dokter toe te gaan. 

 

Antipsychotica gebruik 

Bij onbegrepen gedrag maakt een multidisciplinair team een probleemanalyse; wat is de oorzaak en 

hoe kan deze aangepakt worden? Artsen schrijven pas antipsychotica (en andere psychofarmaca) voor 

als het echt niet anders kan. 

 

Antipsychotica Rubroek Provenier De Patio Totalen 

Anxiolythica 8 1 2 11 

Anti-depressiva 28 5 1 34 

Anti-psychotica 14 2 2 18 

Lithium 1 1 0 2 

Psycho-stimulantia 0 0 0 0 

Sedativa 0 0 0 0 

Hypnotica 21 4 2 27 
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Arts en apotheker overleggen twee keer per jaar. Hierbij bespreken ze alle medicatie per cliënt. We 

werken samen met een psychiater van de Bavo/Parnassia groep, die advies geeft over het 

voorschrijven van antipsychotica bij cliënten. Alle artsen hebben tot doel om het gebruik van 

psychofarmaca zo min mogelijk in te zetten. Bij cliënten die deze medicatie wél gebruiken, proberen 

ze deze zoveel mogelijk af te bouwen. 

 

Antibiotica en hygiëne – en infectiepreventie 

In 2017 is een hygiëne- en infectie commissie opgericht voor Rubroek, de Patio en de Provenier. De 

aandachtsfunctionarissen hygiëne- en infectiepreventie (verzorgenden en verpleegkundigen) vormen 

de commissie. Zij hebben hiervoor een scholing van vier en een halve dag gevolgd. De stuurgroep 

Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) coördineert de acties bij een uitbraak. De risico’s die kleven aan 

het gebruik van antibiotica zijn onder de aandacht bij het behandelteam, in het bijzonder bij de SO.  

Bij gebruik van antibiotica kan de arts altijd overleggen met de microbioloog van ons laboratorium 

(STAR) om tot een bewuste inzet van antibiotica te komen. Tevens laat de arts aanvullend 

laboratorium onderzoek doen als een cliënt met regelmaat antibiotica nodig heeft. 

 

Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Aantal cliënten waar de vrijheidsbeperkende maatregel bij toegepast wordt: 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijheidsbeperkende maatregelen worden tijdens het MDO afgesproken en geëvalueerd. Hiervoor 

worden cliënt/vertegenwoordigers uitgenodigd. 

 

In 2017 heeft Rubroek een lokale commissie vrijheidsbevordering opgezet. Op elke afdeling/locatie is 

ten minste één aandachtsfunctionaris. Middin heeft een commissie Middelen en Maatregelen (M&M) en 

werkt op de BOPZ locaties met aandachtsfunctionarissen vrijheidsbeperking. In 2017 hebben wij twee 

bijeenkomsten voor alle aandacht functionarissen georganiseerd.  

 

Middin heeft deelgenomen aan het actieonderzoek vrijheidsbeperking met de VU en VUMC. Acht 

begeleiders van Middin zijn getraind om vrijheidsbeperking te observeren. Zij hebben op zestien 

locaties van Middin geobserveerd. Samen met de universiteiten hebben de observatoren een 

handreiking geschreven. Ook verpleeghuiszorg heeft hieraan deelgenomen. Het actieonderzoek krijgt 

een vervolg, zowel bij Middin als landelijk met alle deelnemende organisaties.  

 

Meer informatie over ruimte voor eigen regie en vrijheidsbeperking binnen Middin kunt u lezen in ons 

Kompas Magazine. 

 

 

 

 

 

35 
psycho- 
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http://kompas-magazine-2017.middin.nl/kompas-magazine#!/thema-2-ruimte-voor-eigen-regie
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Ongeplande ziekenhuisopnamen (in aantallen) 

 

2017 Incidenten Medicatie incidenten Valincidenten 

 

Rubroek 1e  etage 0 0 0 

Rubroek 2e etage 3 0 3 

Rubroek 3e etage 2 1 1 

Rubroek 4e etage 1 0 0 

Provenier 0 0 0 

Patio 3 0 3 

Totalen 9 1 7 

 

 

2.3 Leren en werken aan kwaliteit  

Cliënttevredenheid 

Middin vindt het belangrijk om de kwaliteit van onze producten, zorg en dienstverlening op peil te 

houden. Door te onderzoeken hoe de zorg wordt ervaren, kunnen we vervolgens afspraken maken 

over waar we verandering in aanbrengen. Dit doen we door DVIE en de CQI. Teams reflecteren op hun 

werkwijze. 

 

W&T coaching en kompascoach 

De verpleeghuiszorg van Middin leert door deel te nemen aan het coachingstraject van W&T, met  

een externe coach. We hebben alle aspecten van de kwaliteit van de zorg in kaart gebracht en doelen 

opgesteld voor 2018. Medewerkers werken hard om de doelen te halen, om zo de kwaliteit te 

verbeteren en als medewerker en als team steeds verder te ontwikkelen. De kompascoach van Middin 

ondersteunt de teams ook bij DVIE, Steeds Beter en de teamreflecties.  

 

HKZ certificaat 

Middin is gecertificeerd volgens de HKZ-normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg-

sector). Belangrijke onderdelen voor de HKZ-certificering zijn: het documentenbeheer, de  

interne en externe audits en de directiebeoordeling om de effectiviteit van de ingezette middelen te 

beoordelen. Naast deze vorm van externe audit, houden we interne audits. 

Middin ontwikkelt een systeem voor het inzichtelijk maken van kwaliteit: het kwaliteitsdashboard. Met 

dit systeem krijgen teams meer zicht op de meetbare kwaliteit, zodat zij hier zelf mee aan de slag 

kunnen. 

 

Reflectie op 2017 en vooruitblik op 2018 

Het kwaliteitsplan 2018 en –verslag 2017 komt tot stand door overleg met vertegenwoordigers van 

cliënten/verwanten (Lokale Cliënten Raad), medewerkers, behandelaren en (zorg)managers. Het 

verslag is intern besproken met de directie en bestuur, ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad.  

 

 

Verbeterpunt: minimaliseren van het lopen van risico’s in de basiszorg en specifiek het verkleinen 

van de risico’s t.o.v. medicatieveiligheid en vallen. Voor verdere uitwerking: zie hoofdstuk 3. 
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Lerend netwerk 

Middin maakt deel uit van Conforte, een netwerk van ouderenzorgaanbieders in Rotterdam. 

Er is een aantal werkgroepen in dit netwerk actief. We nemen deel aan de werkgroep van de 

kwaliteitsadviseurs en de werkgroep van de HR managers/adviseurs. De werkgroep kwaliteit heeft  

op 20 november 2017 de conceptplannen met elkaar besproken. In juni 2018 is een bijeenkomst 

geweest waarin de kwaliteitsverslagen besproken zijn. Daarnaast bespreekt Middin het 

kwaliteitsverslag met twee collega zorgaanbieders uit dit netwerk. De feedback van de andere 

zorgaanbieders komt in een apart document op de website van Middin. 

 

 

2.4 Leiderschap, governance en management 

Het Bestuur heeft in 2017 honderd teams bezocht om met hen in gesprek te gaan over het Kompas en 

de dilemma’s die medewerkers ervaren in hun werk. Ze hebben ook met teams van Rubroek, de 

Provenier, de Patio en het behandelteam Ouderen gesproken. Het bestuur vindt het belangrijk om te 

horen wat teams vertellen en wil informatie met hen uitwisselen.  

 

Binnen het totale aanbod van Middin is de verpleeghuiszorg een klein onderdeel. Soms leidt dit tot 

keuzes die niet direct passend zijn voor de verpleeghuiszorg. Verbetering is mogelijk in de samen-

werking met de ondersteunende diensten.  

 

 

2.5  Personeelssamenstelling   

Het is steeds lastiger om goed gekwalificeerd personeel te vinden door de krapte op de arbeidsmarkt. 

De inzet van flexmedewerkers en uitzendkrachten vraagt veel tijd van vaste medewerkers. Soms zijn 

er te weinig uitzendkrachten beschikbaar. Een aantal vaste medewerkers is jong en kort in dienst. Het 

gevolg is dat er minder tijd is voor de cliënten en dat de kwaliteit onder druk kan komen te staan. 

 

Om de vacatures goed te kunnen vervullen, hebben we in 2017 extra recruiters ingezet. Daarnaast 

hebben we gewerkt aan een strategisch en tactisch wervingsbeleid. Voor de verpleeghuiszorg hebben 

we wervingscampagnes ontwikkeld.  

 

Verbeterpunt: versterken van het leren en verbeteren (en dan met name het kortcyclisch leren in de 

teams) en het gebruik maken van informatie daarbij. Voor verdere uitwerking: zie hoofdstuk 3. 

 

Verbeterpunten:  

in 2018 vindt een verdieping van de strategische koers voor de verpleeghuiszorg en een brede 

leidende coalitie plaats om deze verdieping binnen Middin te realiseren. 

 

Draagvlak en betrokkenheid van alle betrokkenen bij de ontwikkeling binnen de verpleeghuiszorg  

van Middin: een gedeelde zorg- en organisatievisie op het realiseren van kwalitatief hoogwaardige 

verpleeghuiszorg en zicht op de ontwikkelagenda (en de voortgang daarop) van Rubroek en  

Provenier om daar te komen.  

Voor verdere uitwerking: zie hoofdstuk 3. 
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We zijn gestart met het werven van VIG-MMZ stagiaires en medewerkers, omdat zij de combinatie 

van ADL en welzijn/welbevinden beheersen. We sluiten ons verder aan bij regionale initiatieven, zoals 

het Zorgpact voor meer handen in de zorg. 

 

Wij verwachten de komende jaren geen grote veranderingen in deze krapte. Alhoewel het geen direct 

soelaas zal bieden, is onze investering in technologische innovatie er ook op gericht om de zorg 

duurzamer te maken, ook met schaarste op de arbeidsmarkt.  

 

We investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Onze visie op leren is dat medewerkers 70% 

leren op de werkvloer door het uitvoeren van uitdagende opdrachten. Feedback en voorbeelden van 

collega’s zorgen voor 20% van de leerervaringen en trainingen voegen daar nog eens 10% aan toe. 

Een goede integratie van deze leerwegen levert het meeste leerrendement. De laatste jaren gebruiken 

we moderne manieren voor kennisoverdracht die aansluiten bij de werkvloer. Denk aan korte e-

learnings en praktijkopdrachten of werkvormen voor teamleren via een leerportaal. We gebruiken een 

leermanagement systeem. We bieden bewust niet alleen functiegerichte scholing aan. Medewerkers 

krijgen de gelegenheid zich te verdiepen in onderwerpen die hen interesseren. Met ons programma 

‘Good Habitz’ bieden we een gevarieerd aanbod, van een Exceltraining tot een vitaliteitstraining. 

 

 

Aantal personeelsleden locatie Rubroek (in FTE afgerond) 
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Aantal personeelsleden locatie Provenier (in FTE afgerond) 

 

 

  Aantal personeelsleden locatie De Patio (in FTE afgerond) 

 

 Inzet behandelteam (in FTE afgerond) 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

   

Titel document 

Eigenaar 

Datum 

Kwaliteitsverslag 2017 | Verpleeghuiszorg 

raad van bestuur 

27 juni 2018 

 

 

 

Pagina 20 van 27 

Per 1 september 2017  zijn er 168 medewerkers (122 Fte), 28 medewerkers (7,72 fte) interne 

flexpool, 20 stagiaires en 115 vrijwilligers. Er zijn 7 leerlingen en 23 medewerkers volgen een 

opleiding voor doorgroei naar een hoger functieniveau.  

 

De instroom 2016 bedroeg 22 medewerkers en de uitstroom 23 medewerkers. Voor 2017 zijn deze 

cijfers nog niet berekend. Het verzuimpercentage t/m augustus 2017: 6,95% (voortschrijdend 12-

maandsgemiddelde). 

 

Medewerkersonderzoek cijfers  

 

2017 Bevlogenheid Betrokkenheid Tevredenheid Efficiëntie 

Rubroek 1e 7,9 8,3 7,6 6,6 

Rubroek 2e 7,9 6,3 7,6 7,4 

Rubroek 3e 7,5 8,2 7,1 6,7 

Rubroek 4e 7,6 8,0 7,0 6,6 

Provenier * * * * 

Patio 7,5 5,5 6,9 5,8 

 

*Op locatie de Provenier is het medewerkersonderzoek door te weinig medewerkers ingevuld.  

Hierdoor is er geen uitslag mogelijk.  

 

 

2.6 Gebruik van hulpbronnen 

Het primair proces van Middin wordt ondersteund vanuit Rijswijk door de ondersteunende diensten. 

Dit betekent ondersteuning op allerlei gebieden zoals op de verschillende administratieve processen, 

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

Andere hulpbronnen die we gebruiken zijn: het methodisch werken, het ECD, de kleinschaligheid en 

het kompas met bijbehorende instrumenten. 

We maken gebruik van domotica om de zorg te ondersteunen. In 2017 hebben we een proef gedaan 

met slimme inco’s. Meer informatie over de slimme inco’s en andere technologische innovaties binnen 

Middin leest u in ons Kompas Magazine. 

 

 

2.7 Gebruik van informatie 

In het najaar van 2017 hebben we een op de CQI geënte meting gehouden in Rubroek. Door middel 

van een steekproef zijn cliënten van de tweede en derde etage (somatiek) geïnterviewd en hebben 

vertegenwoordigers van de eerste en vierde etage (PG) een vragenlijst ingevuld. Verder loopt de 

meting voor het Eerste Lijnsverblijf (EVL). We hebben afgesproken om tien cliënten te vragen de 

vragenlijst in te vullen en dan de resultaten te verwerken. Bij de Provenier hebben we een NPS 

uitvraag uitgevoerd. Bij de Patio verbleven te weinig PG cliënten met een netwerk om een 

betrouwbare CQI te houden. 

Verbeterpunt: Bouwen aan sterke teams. Voor verdere uitwerking: zie hoofdstuk 3 

 

http://kompas-magazine-2017.middin.nl/kompas-magazine#!/thema-2-ruimte-voor-eigen-regie/item/5
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2.7.1 Jaarlijkse NPS meting (of aanbevelingsvraag) 

NPS Rubroek  

PG 

Rubroek  

Somatiek 

 

Provenier  Patio  Eerste lijnsverblijf 

2017 -28 20 Te weinig 

reactie: 6 

cliënten hebben 

gemiddeld een 

7 gescoord 

Te weinig verwanten 

PG cliënten om een 

meting te houden 

Wordt uitgevoerd 

2015 -19 34 Groepsgesprek  

Geweest 

 

 Was er nog niet 

 

We zijn in 2017 gestart met Zorgkaart Nederland te actualiseren, voor alle locaties van Middin. Dit 

loopt nog. Zo kunnen we makkelijk informatie krijgen over de ervaringen en de aanbevelingsvraag.  

Verder gebruiken we de ervaringen van cliënten, die uit de DVIE-gesprekken komen. Dit is belangrijke 

input voor de reflecties. De gegevens zijn echter nog niet gemakkelijk te veralgemeniseren. 

 

   
 

 

3. Verbeteren  
 

Middin werkt in 2018 aan de volgende onderwerpen: 

› ONS plan, een nieuw ECD 

› werken volgens de kwaliteitskaders 

› boeien en binden van medewerkers 

› ontwikkelen van passende huisvesting 

 

De verpleeghuiszorg van Middin neemt daarnaast deel aan een coachingstraject van W&T en werkt 

aan de volgende verbeterpunten, die verder uitgewerkt staan in ons Kwaliteitsplan 2018. 
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 Doel  Uitwerking  

 

1 Ken je bewoner en daarnaar handelen 

›  Verdiepingsslag op ‘ken je cliënt ’ (en 

familie). Wat vindt de cliënt/familie 

belangrijk bij de ervaren kwaliteit van leven 

en welbevinden? Geef daar in de praktijk 

van de dagelijkse zorg- en ondersteuning 

samen gevolg aan.  

› De zorgplancyclus steeds goed doorlopen 

en steeds bijstellen, waar nodig op het 

gebied van persoonsgerichte zorg en 

welbevinden. 

› Uitwerken van het effect van 

persoonsgericht werken. Aandacht hebben 

voor welbevinden in de multidisciplinaire 

samenwerking en de gesprekkencyclus. 

› Bouwen aan een integraal team en 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

persoonsgericht werken en welbevinden: de 

samenwerking tussen gastvrouwen, 

vrijwilligers, begeleiders en familie op dit 

vlak versterken. 

 

2 Vergroten familie/netwerkparticipatie › Gerichtere inzet van familie om een 

bijdrage te leveren aan persoonsgerichte 

zorg en ondersteuning en welbevinden. 

› Methodisch verder vergroten van familie- 

en netwerkparticipatie. 

3 Vergroten vrijwilligersparticipatie 

 

› Gerichtere inzet van vrijwilligers om een 

bijdrage te leveren aan persoonsgerichte 

zorg en ondersteuning en welbevinden. 

 

4 Minimaliseren risico’s 

› Het minimaliseren van het lopen van 

risico’s in de basiszorg en specifiek het 

verkleinen van de risico’s ten opzichte van 

medicatieveiligheid en vallen.  

› Inzet van commissies en 

aandachtsfunctionarissen om de veiligheid 

te borgen. 

› Verhogen triagekwaliteiten (gekoppeld aan 

ziektebeelden) medewerkers. 

 

5 Versterken van het leren en verbeteren (en 

dan met name het kortcyclisch leren in de 

teams, specifiek rond de verbouwings- en 

verhuisprocessen) en daarbij het gebruik 

maken van informatie.  

› Extra onderzoek naar en gerichte inzet van 

hulpmiddelen om het kortcyclisch leren en 

verbeteren in de teams te faciliteren. 

› Aangrijpen van de drie verbouwing- en 

verhuisprocessen in 2018 en 2019 (twee 

keer Rubroek en één keer Provenier) als 

thema om kortcyclisch te leren en 

verbeteren in de teams te faciliteren. 

› Aangrijpen van de drie verbouwings- en 

verhuizingsprocessen in 2018 en 2019 

(twee keer Rubroek en één keer Provenier) 

als thema om kortcyclisch te leren en te 

verbeteren. 
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6 Heldere strategische koers en een brede 

leidende coalitie. 

› Verdieping van de strategische koers voor 

de verpleeghuiszorg en een breed leidende 

coalitie om deze binnen Middin te 

realiseren. 

› Planmatige aanpak om de strategie van 

versteviging van de V&V binnen alle 

betrokken onderdelen en op alle betrokken 

lagen uit te voeren. 

7 Visie vertalen naar concrete handvatten voor 

de locaties. 

› Draagvlak en betrokkenheid van alle 

betrokkenen bij de ontwikkeling binnen de 

verpleeghuiszorg van Middin: een gedeelde 

zorg- en organisatievisie op het realiseren 

van kwalitatief hoogwaardige 

verpleeghuiszorg en zicht op de 

ontwikkelagenda (en de voortgang daarop) 

van Rubroek en Provenier om daar te 

komen. 

› Communicatie en betrokkenheid 

verbeteren. 

8 Versterken van de teams en bouwen aan een 

sterk team.  

› Aanscherpen aard en inhoud 

(aantrekkelijke) functies en rollen in de 

verpleeghuiszorg. 

› Bepalen (nieuwe) optimale kwalitatieve en 

kwantitatieve bezetting voor teams 

(inclusief behandeling). 

› Verbeteren contractuele bezetting ten 

opzichte van de begroting. 
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Bijlage 1: Financiële verantwoording extra middelen 
 

Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van Middin vindt u hier. 

 

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

en deskundigheid’ in 2016, 2017 en 2018. 
 

› 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’. 
 

Zinvolle daginvulling  2017 en deskundigheid    Kosten  

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 

    5226 

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 

  84.137 

Abonnementen  Radio Remember en gebruik Sharecare app     2045 

Materialen  Interactieve katten, Belevingstafel, Quick-up, Smart-tv’s en 
Wensboom 

€  20142 

 

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. 

 

› Overzicht van de inzet van de extra middelen gebaseerd op het plan ‘Scanrapportage 

zorgorganisatie Middin’. 

 

Kwaliteitsprobleem     Kosten  

Pijler 1A Rubroek: 4 begeleiders niveau 5 x voor 2 jaar  € 37.489 

Pijler 1B  Rubroek: 1 projectmedewerker welzijn  

Provenier: 1 coördinator vrijwilligers  

€ 48.522 

Pijler 1C 

 

Rubroek: 12 aandachtsfunctionarissen  

Provenier: 10 aandachtsfunctionarissen  

€ 3.403 

Pijler 2A Rubroek en Provenier: CT/ECD/domotica training  € 2886 

Pijler 3A  Rubroek en Provenier: recruitment  € 7280 

Pijler 3B   Rubroek en Provenier: extra begeleiding  € 160.032 

 
 
 
 
 
 

https://middin.nl/media/kwaliteit_en_zorg/jaarverslag_middin_2017.pdf
https://middin.nl/media/kwaliteit_en_zorg/jaarrekening_middin_2017.pdf
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Bijlage 2 
 

Samenwerking met anderen 

 

› Coaching door W&T coach - Vilans  

Rubroek en de Provenier nemen deel aan een coachingstraject vanuit  

het W&T programma in samenwerking met Vilans.  
 

› 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.  

 

› DNV: HKZ certificatie – externe audit  

Ook in 2017 is Middin HKZ gecertificeerd.   
 

› 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. Middin neemt hier aan deel en heeft 

samen met het onderwijs een Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) 

aanvraag gedaan. Deze aanvraag is toegekend. 
 

› 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 het behandelteam Ouderen is één dag per week 

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 vrijheids-

beperking. Zij hebben op zestien verschillende locaties geobserveerd en 

de resultaten hiervan in een handreiking beschreven. De handreiking is 

net klaar en wordt nu verspreid binnen Middin. De observatoren gaan  

hun bevindingen bespreken in de teams waar ze geweest zijn. 
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› Samenwerking Erasmus MC  

Een gedragsdeskundige onderzoeker van Middin promoveert, in 

samenwerking het Erasmus MC op een onderzoek naar de invloed van 

licht op het circadiaan ritme. Dit onderzoek wordt vooral uitgevoerd bij 

oudere cliënten met en zonder verstandelijke beperking.  
 

Interne samenwerking 

› 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. 
 

› Bijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen 

Tijdens de bijeenkomsten worden aandachtsfunctionarissen inhoudelijk bijgeschoold op het thema 

waar ze aandachtsfunctionaris 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 

Het is de bedoeling dat alle teams reflecties gaan houden en met elkaar bespreken wat goede zorg 

is op de verschillende terreinen. Het team van de Provenier is hier al mee gestart. 
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4. Colofon 
 

KvK nummer Middin: 27310787 

 

Bronnen: 

› Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

› Koers 2020 Waardevol leven en werken 

› Kompas magazine 2017 

› Jaarverslag & Jaarrekening 2017 

› Kwaliteitsplan 2018 

› Strategisch opleidingsplan V&V 2017 – 2020 & Plan zinvolle daginvulling 2017 

› Zinvolle daginvulling en deskundigheid. Evaluatie 2017 en plannen 2018. Oplegger bij het 

strategisch opleidingsplan 2017-2020. 

› Scanrapportage zorgorganisatie Middin 

 

 
Nawoord: 
We zien een specifieke grote grootstedelijke problematiek die extra inspanningen vraagt om te 

voldoen aan het landelijke kwaliteitskader in de verpleeghuiszorg. De problematiek van een zeer 
krappe arbeidsmarkt (waardoor veel inhuur van uitzendkrachten en minder vaste gezichten), de 
lagere sociaaleconomische status (waardoor onder andere een hoger aantal medewerkers, met 
loonbeslag en hoger ziekteverzuim) en ingrijpende grootstedelijke incidenten in de zorg. Daarnaast is 
het vastgoed in grote steden van een andere prijs. Wij zijn dan ook verheugd dat NZA deze 
problematiek naar differentiatie in tarieven onderzoekt om te voldoen aan dezelfde landelijke 
kwaliteitsstandaard. 

 

 


