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Een zwembad vol herinneringen 
 

Fien woont sinds een jaar beschermd op de woongroep psychogeriatrie op het Rijserf, en Marian werkt al 12,5 

jaar als verzorgende niveau 3. 

Fien is 72 jaar en heeft Alzheimer. Ze heeft zoals dit gezegd wordt ‘onbegrepen gedrag’. Vanuit het niets kan 

Fien boos worden. Fien kan niet veel prikkels hebben. Ook kan ze moeilijk op woorden komen. Fien is vaak erg 

gespannen, loopt veel en heeft geen rust om bij activiteiten aan te sluiten. Het enige waar ze nog zichtbaar 

van geniet is muziek. Door het onvoorspelbare gedrag van Fien zoeken medebewoners, en sommige 

personeelsleden, niet veel het contact met Fien. Behalve Marian. Marian werkt erg persoonsgericht en heeft 

een bepaalde aanpak die ze zelf niet kan omschrijven: “Ik doe gewoon, benoem wat ik doe en kijk naar hoe 

Fien hoe zij hierop reageert. Als ze boos wordt dan kijk ik naar mezelf en besluit dat ik de volgende keer mijn 

aanpak anders moet doen.” 

Door met Fien en haar partner in gesprek te gaan over vroeger kwam Marian erachter dat Fien altijd veel 

gezwommen heeft. Dit heeft ze tot op hoge leeftijd gedaan. De partner van Fien gaf aan dat hij het zo mooi 

zou vinden als Fien nog een keer dit zwemmen kan ervaren. Maar dat dit nu eenmaal niet meer kan omdat 

Fien al zover in haar dementie is. Ook sommige teamleden van Marian delen deze mening en zien allerlei 

gevaren die eventueel zouden kunnen gebeuren. 

Maar Marian niet. Marian keek naar Fien en naar de mogelijkheden van Fien. Marian ging de uitdaging aan. Ze 

nam contact op met het zwembad Aquarant om een tijdstip af te spreken wanneer ze kon komen. Vervoer is 

snel geregeld: de partner van Fien heeft een auto en is bereid om te rijden. Ook begeleidsters zijn snel 

geregeld: de vriendin van Fien die vroeger altijd met haar ging zwemmen is blij dat ze iets kan betekenen en 

Marian zelf besluit ook op vrijwillige basis mee te gaan omdat het volgens haar anders ten koste gaat van tijd 

voor de andere bewoners. 

“Zodra Fien in de auto zat zag je haar gezicht oplichten en spontaan naar buiten kijken, haar ogen straalden 

rust uit. Eenmaal aangekomen in het zwembad was Fien nog steeds rustig en ontspannen. Fien nam plaats op 

de stoellift en haar vriendin hield haar hand vast, ik stond in het water. Fien werd met de stoellift in het 

water begeleid. Eenmaal in het water zag je het gezicht van Fien geheel ontspannen en een brede glimlach op 

haar gezicht. Fien probeerde op haar manier te zwemmen; ze bewoog spontaan haar handen /armen. We 

hebben Fien een grote zwemband om gedaan zodat ze heerlijk op haar rug en buik kon gaan liggen als ze 

wilde. Fien is een half uur met een brede lach op haar gezicht in het water geweest.  

Fien zei woorden in korte zinnen. Dit was onvoorstelbaar mooi. We hadden echt contact met elkaar en ook 

met haar vriendin was er echt contact. Fien is zelf via het trapje uit het zwembad gegaan. Ook douchen en 

aankleden ging goed en Fien bleef rustig en vriendelijk en hielp goed mee. De partner was erg emotioneel 

omdat het lange tijd geleden was dat hij Fien zo had zien lachen en genieten. Ook de vriendin en ik hadden 

tranen in onze ogen. Even was er een glimp van de oude Fien te zien. Ik ben blij dat ik dit heb mogen 

meemaken, en te mogen zien wat dit deed bij Fien en wat dit bij haar partner teweegbrengt”. 

Hier eindigt het verhaal van Fien en Marian nog niet. Omdat het zwemmen zo’n succes bleek is Marian naar 

haar manager gegaan om te vragen of in het belang van Fien het mogelijk is dat zij minimaal 1x per maand 

met Fien gaat zwemmen. Haar manager verleende toestemming. Ondertussen is Marian al meerdere keren 

gaan zwemmen met Fien en hebben zowel Fien, haar echtgenoot, de vriendin en Marian al veel mooie oude en 

nieuwe herinneringen in het zwembad waar met een lach en soms met een traan op teruggekeken wordt. 

 

Door: Marian Damen, verzorgende bij Rijserf 
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Inleiding 
 

Wie zijn we?  
Avoord biedt ouderenzorg aan 1.100 cliënten in de gemeenten Etten-Leur, Zundert en 
omstreken. We zijn gespecialiseerd in tijdelijke en langdurige zorg en welzijn aan, en voor 
ouderen. We bieden thuis en intramurale zorg op onze locaties, op de afdeling tijdelijk 
verblijf en in ons high care hospice Marianahof. In bijlage 1 staat meer informatie over de 
diverse locaties.  
Wij bieden integrale zorg aan onze cliënten waarbij onze expertise ligt op het gebied van 
zorg rond dementie en palliatieve zorg.  
 
We hebben een duidelijke visie op persoonsgerichte zorg en onze kernwaarden: 
 

Visie 
Wat vindt ú belangrijk? 

 

Missie 
Samen werken wij elke dag aan maximaal behoud van zelfrespect bij onze cliënten. Dit 

doen we door te handelen naar onze drie kernwaarden: zelfregie, respect en samen leven. 

Deze waarden hebben een waardevolle betekenis voor onze cliënten, medewerkers en 

organisatie.  

 

Kernwaarden 
• Zelfregie: kunnen zijn wie u bent. We respecteren en stimuleren zelfregie, ook als dit 

moeilijk is. We ondersteunen bij het maken van keuzes en zoeken samen naar een 

oplossing. We denken hierbij in mogelijkheden, naar wat wél kan.  

• Respect: wederzijds respect is belangrijk. Goed communiceren is essentieel. Luisteren, 

begrip voor elkaar en bouwen aan wederzijds vertrouwen zijn daarom voor ons 

vanzelfsprekend.  

• Samen leven: dit is de basis voor onze zorg. Cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en 

medewerker geven samen invulling aan de zorg. Daarom ondersteunen en betrekken we 

actief de mantelzorger bij de zorg voor hun naaste. We bouwen een goed contact op en 

bereiden voor op wat komen gaat.  

 

De kernwaarden zijn vertaald naar gedragsregels (Het suc6 van Avoord), waar 

medewerkers in de dagelijkse praktijk mee werken.  
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Doel kwaliteitsjaarverslag 
Dit kwaliteitsjaarverslag is onderdeel 
van het jaarbeeld 2019 van Avoord. In 
dat jaarbeeld en in dit verslag laten we 
zien wie we zijn en wat we belangrijk 
vinden. We geven een beeld van de 
wijze waarop wij kwaliteit van zorg 
bieden, waar we succesvol zijn en ook 
waar onze uitdagingen afgelopen jaar 
hebben gelegen.  
 
 
Het is een uitnodiging om een kijkje te nemen in de organisatie van Avoord waar ‘wat ú 
belangrijk vindt’ centraal staat, vanuit de kernwaarden Zelfregie, Respect en Samen 
Leven. Tegelijkertijd voldoen wij met dit verslag aan de wettelijke verplichting om 
verantwoording af te leggen op de thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 
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Wat hebben we gedaan in 2019?  
In 2018 hebben we in het kwaliteitsplan uiteengezet wat onze speerpunten zijn voor 2019: 
welke voornemens we hebben om de kwaliteit van zorg te verbeteren en waar we de 
kwaliteitsgelden voor in willen zetten. Dit kwaliteitsverslag laat zien welke speerpunten en 
ambities terecht zijn gerealiseerd en welke niet, welke ontwikkelingen in gang zijn gezet, 
waar de gelden aan zijn besteed, wat de eventuele effecten zijn en waar onze leerpunten 
of uitdagingen liggen. Bij de indeling van dit verslag zijn onze speerpunten leidend.  
 
Besteding kwaliteitsgelden 
85% van het kwaliteitsbudget is besteed aan de aanname van extra zorgpersoneel. In 
hoofdstuk 1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning wordt dit toegelicht. 
 
15% van het kwaliteitsbudget is besteed aan: 

- de aanschaf van extra ICT-middelen voor alle nieuwe medewerkers (zie pagina 36); 
- de aanname van planners in het kader van centraal roosteren (zie pagina 36);  
- het aannemen van een recruiter (zie pagina 24);  
- het verder ontwikkelen van leerprofielen en het digitale leerplatform (zie pagina 

26);  
- en het starten van twee groepen van de nieuwe opleiding Oppstap (zie pagina 26).  

 
Hieronder zijn de ambities weergegeven van vijf onderwerpen: persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning (hfd. 1), klanttevredenheid (hfd. 2), medewerkers (hfd. 3), veiligheid (hfd. 
4), ICT en middelen (hfd. 5) met daarbij de ontwikkelingen, eventuele effecten, in 
hoeverre het nog verdere ontwikkeling behoeft en leerpunten. Tevens zijn voorbeelden 
opgenomen van verbeteringen die zijn opgepakt, ook binnen specifieke locaties. Tot slot 
sluiten we het verslag af met een samenvatting en feedback van ons lerend netwerk. 
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Hoofdstuk 1 - Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  
 
Om goede persoonsgerichte zorg en ondersteuning te kunnen bieden, hebben we extra 

zorgmedewerkers aangenomen. Hieronder is uiteengezet waaraan 85% van de 

kwaliteitsgelden zijn besteed:  

 

Teamprofielen 
In 2019 zijn teamprofielen vastgesteld voor woongroepen somatiek, psychogeriatrie (PG) 

en zorgappartementen. De teamprofielen geven weer wat een zelfstandig team in de basis 

nodig heeft aan kwalificaties, competenties en vaardigheden, gebaseerd op de zorgvraag en 

de wensen en behoeften van cliënten. De teamprofielen zijn vervolgens vertaald naar het 

benodigde personeel. Na analyse bleek dat er meer medewerkers noodzakelijk zijn om 

goede, persoonsgerichte zorg te kunnen bieden en daarnaast meer hoger opgeleide 

medewerkers vanwege de toename van complexiteit van de zorg. Alle teams zijn uitgerust 

met de juiste disciplines om de zorg aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van 

de bewoners. Er zijn in 2019 veel vacatures van verzorgenden en verpleegkundigen 

ingevuld. Bijvoorbeeld verpleegkundigen niveau 6 van 0,1% in 2018 naar 1,6% in 2019.  

Het is van belang voor de kwaliteit van zorg dat de zelfstandige teams zich goed 

ontwikkelen. De teamontwikkeling en de kwaliteit van zorg gaan vaak hand in hand. 

Daarom is in 2019 een traject gestart om de ondersteuning van de teams door de 

teamcoach, HBO-verpleegkundige en de zorgmanager te verstevigen. De manager zorg, 

teamcoach en een HBO-verpleegkundige werken in een driehoek samen rondom de teams. 

In 2019 is aandacht besteed aan het effectiever inzetten van deze faciliterende functies 

rondom de zelfstandige teams. Zij dienen een goede afstemming te hebben met elkaar, 

om de teams zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen op zorginhoudelijk en procesmatig 

vlak. De eerste stappen hiervoor zijn in 2019 gezet en we gaan ook in 2020 hiermee 

verder. 

Ontwikkeling zelfstandige teams 
De manager zorgeenheid is eindverantwoordelijk binnen de driehoek van teamcoach, HBO-

verpleegkundige en manager zorgeenheid, en geeft richting aan de integrale ontwikkeling. 

De managers zorg hebben met elkaar opnieuw in beeld gebracht welke leiderschapsstijl 

nodig is. Vanaf eind 2018/2019 zijn zij samen opgetrokken om in hun leiderschap nog beter 

aan te sluiten bij de vraag van de teams en de organisatie. Sleutelwoorden hierbij zijn: 

aanwezig met aandacht, ontwikkelingsgericht, duidelijk en helder voorbeeldgedrag, 

samenwerking en eigenaarschap. Deze wijze van leiderschap is in 2019 verder uitontwikkeld 

en kan in 2020 geborgd worden.  

Waarborgen medische zorg: Verpleegkundig Specialisten 

Oudergeneeskunde (VSO) 
In 2019 zijn meerdere VSO’s aangenomen. Er is in Nederland een tekort aan specialisten 

oudergeneeskunde en de verwachting is dat dit in de toekomst verder oploopt. Om de 

medische zorg toch te waarborgen zijn in 2019 vijf VSO’s aangenomen. Zij werken onder 

supervisie van de SO en voeren een aantal taken zelfstandig uit. Bovenal kunnen VSO’s de 

brug slaan tussen behandeling en zorg, waardoor zorgteams en behandelaren effectiever 

gaan samenwerken. Een werkgroep is eind 2019 ingesteld om het multidisciplinair werken 

efficiënter en meer gestructureerd te laten verlopen, met de coördinatie vanuit de 

manager behandeling & advies. 
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Nieuwe functies: gastvrouw/gastheer en teamondersteuner 
Voor de langdurige zorg zijn in 2019 twee nieuwe functies geïntroduceerd: 
gastvrouw/gastheer en teamondersteuner.  
De functie van gastvrouw/gastheer heeft als doel het bevorderen van de huiselijke, 

gemoedelijke sfeer, het geven van individuele aandacht aan bewoners en het in goede 

banen leiden van de dagelijkse gang van zaken. De gastvrouw/gastheer is met name in de 

huiskamers aanwezig, waardoor er meer aandacht is voor de cliënt en zijn/haar familie, en 

extra aandacht voor lekker eten en drinken. De medewerkers ervaren meer rust omdat zij 

weten dat er iemand aanwezig is in de huiskamer en kunnen zo meer aandacht geven aan 

cliënten. Dit ontlast de zorgmedewerkers. Zij kunnen bijvoorbeeld gemakkelijker met 

twee personen zorg verlenen bij intensieve zorgmomenten.  

Om deze reden is ook de functie van teamondersteuner geïntroduceerd. De 

teamondersteuner regelt alle niet-zorginhoudelijke zaken in een team. De 

zorgprofessionals kunnen zich hierdoor meer richten op de uitvoering van de zorg. 

Daarnaast hebben zich andere ontwikkelingen bij Avoord voorgedaan, die niet vanuit de 

kwaliteitsgelden zijn bekostigd, maar die wel invloed hebben op de persoonsgerichte zorg 

en ondersteuning: 

Professionalisering vrijwilligersbeleid  
In 2019 heeft de ‘Adviseur vrijwilligers’ het vrijwilligersbeleid verder geprofessionaliseerd. 
De werving en begeleiding van vrijwilligers is verbeterd waardoor hun betrokkenheid bij de 
cliënt is vergroot. Daarnaast is er beter zicht op welke vrijwilliger welke kwaliteiten heeft 
en waar deze het beste kan worden ingezet. Hierdoor kan sneller en beter een vrijwilliger 
worden gekoppeld aan de vraag van de cliënt. Het inwerken van vrijwilligers is verbeterd 
door een informatiemap die zij meekrijgen na het intakegesprek. Maar bijvoorbeeld ook 
een filmpje dat is gemaakt voor het veilig rijden met een rolstoel. Tot slot is in de eerste 
week van juli een zomertoer georganiseerd op alle locaties, waarbij vrijwilligers vragen 
konden stellen over het nieuwe beleid. 
 
Met de komst van het nieuwe beleid, de herziene vrijwilligersovereenkomst, en het hebben 
van een vertrouwenspersoon, heeft Avoord kunnen aantonen dat het goed is geregeld voor 
vrijwilligers die met kwetsbare doelgroepen omgaan. Daarom komt Avoord in aanmerking 
voor een gratis VOG- (verklaring omtrent gedrag) procedure.  
Avoord heeft samenwerking gezocht met de KSE (middelbare school in Etten-Leur), om 

vierdejaars leerlingen te inspireren voor een maatschappelijke stage bij Avoord. Dit past in 

onze brede visie op vrijwilligerswerk: hoe bereik je nieuwe doelgroepen om welzijn te 

bieden aan onze cliënten en bewoners? De eerste leerlingen hebben we al mogen 

verwelkomen en zowel leerlingen, als collega’s, als onze bewoners en cliënten, zijn 

enthousiast. 

Ontwikkeling dagbesteding 
Vanaf 2019 is de intramurale dagbesteding verder ontwikkeld en anders georganiseerd, 

waardoor er meer ruimte is voor individuele activiteiten. De cliënt bepaalt zelf wat hij of 

zij wil doen. Medewerkers dagbesteding zijn onderdeel geworden van de zorgteams en 

worden aangestuurd door de zorgmanager. Dit zorgt voor een effectievere inzet van de 

medewerkers dagbesteding, meer betrokkenheid tussen zorgteam en dagbesteding, en een 

betere, kortere communicatielijn.  

Daarnaast is ‘Het Buitenhuis’ gestart; een dagopvang voor ‘breed-georiënteerden’. 
Deelnemers zijn 55+’ers met een cognitieve beperking die qua interesses geen aansluiting 
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kunnen vinden in de reguliere dagopvang. Zij stellen zelf het programma samen, en 
hebben daarin een actieve rol. 
 

Verbetertraject IGJ (locatie specifiek bij Het Anbarg woongroepen 

PG) 
In 2018 heeft IGJ tijdens een onaangekondigd bezoek verbeterpunten geconstateerd op het 
gebied van: methodisch werken, persoonsgerichte zorg en de samenwerking tussen zorg en 
behandeling. Op basis hiervan is een verbetertraject gestart om het persoonsgericht- en 
methodisch werken te stimuleren en aantoonbaar te verbeteren. Door middel van 
‘coaching on the job’ door HBO-verpleegkundigen zijn de kennis en vaardigheden van 
verzorgenden vergroot. Iedere cliënt krijgt nog meer de zorg naar zijn/haar wensen, 
behoeften en uitdagingen. En er is aantoonbare opvolging van acties, signaleringen en 
evaluaties. Het effect is bij continue dossierchecks terug te zien in volwaardige 
zorgleefplannen, multidisciplinaire besprekingen met cliënten en familie, en in 
visiterondes van arts en verpleegkundige. In juli 2019 hebben de inspecteurs IGJ de 
effecten ook gezien en bij de herbeoordeling ‘in orde’ bevonden.  
Echter, in de praktijk blijkt het moeilijk om de dossiervoering en het methodisch werken 
structureel toe te passen. Dit blijft aandacht houden. 
 
In navolging van dit verbetertraject is op alle locaties in 2019 een omvangsanalyse 

uitgevoerd volgens, in overeenstemming met de methodiek van IGJ, op de items: 

persoonsgerichte zorg, deskundige medewerkers en sturen op kwaliteit en veiligheid. 

Daarnaast is een kwaliteitsscan van Waardigheid en Trots uitgevoerd op de locaties 

Contrefort en Het Anbarg PG. De resultaten laten zien dat er ruimte voor verbetering is op 

het onderdeel persoonsgerichte zorg, maar dat de verbetering vooral te vinden is in een 

belangrijke randvoorwaarde, namelijk de beschikbaarheid van voldoende medewerkers. En 

daarom is hier veel in geïnvesteerd in 2019. De effecten zullen vanaf eind 2020 zichtbaar 

zijn, na het inwerken en ingroeien in het team. 

Samenwerking GGZ 
De complexiteit van de zorg neemt toe en bij steeds meer cliënten is sprake van 

psychiatrische problematiek. Hierdoor zijn we een structurele samenwerking aangegaan 

met GGz Breburg. De psychiater en de psychiatrisch verpleegkundige voorzien de teams 

van ondersteuning bij psychiatrische problematiek bij cliënten. Eens per zes weken vindt 

een casuïstiek bespreking plaats met de psychiater voor advies. Medewerkers kunnen 

daardoor beter aansluiting vinden bij wat de cliënt nodig heeft. 

Samenwerking met huisartsen 
De samenwerking tussen specialisten ouderengeneeskundigen en de huisartsen is 
geïntensiveerd om thuiswonende cliënten de juiste zorg te kunnen geven. Hiertoe zijn de 
eerste stappen gezet bij cliënten die in een appartement in Zundert verblijven met een 
zzp van 5 of hoger. Daarna volgt de uitrol in Etten-Leur en Rijsbergen. 
De kwetsbare ouderen worden gescreend door de coördinerend wijkverpleegkundige. De 
huisarts en de SO stellen een zorgleefplan op in het multidisciplinair overleg (MDO). Per 
individuele cliënt wordt bekeken wat de meest passende samenwerkingsvorm is tussen SO, 
huisarts, casemanager dementie en wijkverpleegkundige. Als de zorgvraag te complex is 
voor huisartsen, kan de SO het hoofdbehandelaarschap overnemen, ook in de thuissituatie.  
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Voorbeelden  

 

Contrefort 

• Op onze locatie Contrefort zijn diverse familieavonden georganiseerd in het teken van 

belevingsgerichte zorg. De familie en medewerkers hebben bijvoorbeeld tijdens een 

avond ervaren hoe het is om een oudere in de zorg te zijn: een ouderdomssimulatiepak 

aan dat het lichaam ‘verzwaart’, een bril die slecht zicht simuleert, oorkleppen op, en 

ze hebben een transfer in een tillift meegemaakt. De familie was enthousiast en heeft 

meer begrip en inzicht gekregen in de beleving van het leven en het lichaam van hun 

familieleden in de zorg.  

• Er is een beautyhoek gemaakt voor onze cliënten met onder andere een kapper en 

pedicure. 

• Er zijn vele leuke uitjes georganiseerd: mozaïeken van een tafel of dienblad, 

muziekbijeenkomsten in ’t Bruin Café of verwenmomentjes in de beautysalon.  

Het Anbarg 

Om de naasten meer te betrekken en een sfeerimpressie te geven van de verschillende 

activiteiten, is op locatie Het Anbarg een nieuwsbrief ontwikkeld. Hierin is aandacht voor 

georganiseerde activiteiten, worden verhalen gedeeld over de beleving van de cliënten 

tijdens deze bezigheden en wordt het belang van bepaalde onderwerpen toegelicht.  

• Ook hebben we op deze locatie een ideeënbus ‘Anny’s brievenbus’ op de etage 

opgehangen, waar naasten op een laagdrempelige manier hun ideeën kwijt kunnen. 

• Tijdelijk Verblijf is gesplitst in twee units voor verschillende doelgroepen cliënten 

zodat zorg nog meer op maat geboden kan worden. 

 

De Willaert 

• Een HBO-V van De Willaert heeft een onderzoeksvraag gesteld ‘Ethische dilemma’s in 
de palliatieve fase van dementie’, naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk. Zij 
voert het onderzoek uit sinds 2019 in samenwerking met dhr. M. Echteld, Lector Zorg 
rondom het levenseinde aan Avans Hogeschool Breda. De verpleegkundige wordt 
ondersteund door de afdeling Onderzoek en Innovatie (O&I) van Avoord, en de Avans 
Hogeschool. Het doel is een product te ontwikkelen dat de zorgverlener hulp en 
ondersteuning biedt bij het nemen van (behandel)beslissingen door familie en/of 
naasten. In gezamenlijkheid wordt in 2020 een subsidieaanvraag opgesteld. 
 

Avoord 

• Avoord is sinds 2018 Topcare-centrum op het gebied van Dementiezorg. Zij is hiermee 
de eerste en tot nu toe enige Topcare-centrum met als specialisatie Dementiezorg. 
Topcare staat voor de ambitie om de langdurige zorg continu te verbeteren door 
wetenschappelijke inzichten in de praktijk toe te passen en praktijkvragen in 
samenwerking met wetenschappers te beantwoorden. O.a. de onderzoeksprojecten 
SOCAV in de thuissituatie en ‘Ethische dilemma’s in de palliatieve fase van dementie’ 
het landelijk lerend kennisnetwerk dementie en de e-learning module dementie (in 
2020 gereed), evenals de professionalisering van de processen van afdeling O&I, zijn 
onderdeel van de initiatieven ten behoeve van Topcare-certificering 

• Avoord neemt deel aan het ‘Landelijk Lerend Kennisnetwerk Dementie’, waarin zeven 

zorgorganisaties deelnemen. Hier wordt de verbinding gelegd tussen wetenschap en 

praktijk, waarbij praktijk altijd het uitgangspunt is. Best practises van deelnemende 

organisaties worden gedeeld, met de vertaling naar de eigen organisatie: hoe op te 

pakken en in te richten? Vilans faciliteert het proces. In 2019 is specifiek aandacht 

https://www.vilans.nl/projecten/kennisnetwerk-dementie
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besteed aan de onderwerpen onbegrepen gedrag bij cliënten en de inzet van 

technologie in de zorg. Er zijn vijf bijeenkomsten georganiseerd waarin deze thema’s 

centraal stonden vanuit de perspectieven praktijk, onderwijs en wetenschap.  
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Hoofdstuk 2 - Klanttevredenheid  
 

Ontwikkelingen 
Binnen Avoord maken we sinds 2018 gebruik van de applicatie CareRate voor het meten 

van klanttevredenheid. De applicatie maakt het voor cliënten mogelijk om heel 

gemakkelijk rechtstreeks feedback te geven aan de teams. Om zorgprofessionals mee te 

nemen in deze werkwijze maakt CareRate gebruik van de Parelpoets-methodiek. Deze is 

gebaseerd op ‘bottum up-verbeteren’, een wijze die positief is voor het team. Het team 

ontdekt waar het goed in is (de parel), en gaat deze nog mooier maken (oppoetsen). 

Hierdoor wordt kwaliteit en verbeteren een vast onderdeel binnen de teams.  

In 2018 zijn alle zorgteams hierin getraind. Ieder kwartaal stellen we onze cliënten en 

cliëntvertegenwoordigers een aantal vragen. De vragen zijn gebaseerd op onze 

kernwaarden en op thema’s van het kwaliteitskader: persoonsgerichte zorg, wonen en 

welzijn.  

Eind 2018 is tijdens een externe ISO-audit een kritische tekortkoming geconstateerd op 
klanttevredenheid. De gemaakte afspraken rond het meten werden niet altijd opgevolgd. 
De waan van de dag en de werkdruk regeerden, waardoor het niet voldoende prioriteit 
heeft gekregen, en ‘het gesprek’ niet plaatsvindt over uitkomsten en hoe te verbeteren. 
Hiertoe is een verbeterplan opgesteld om betere randvoorwaarden te regelen, zoals een 
duidelijke werkinstructie, het structureel bespreken in teamoverleggen, en het opnemen 
van cijfers in de managementinformatie. In 2019 heeft de ISO-certificeerder gezien dat het 
verbeterd is en is de kritische tekortkoming opgeheven.  
 

Uitkomsten cliënttevredenheid (parel poetsen) 
Wij zien bij Avoord ieder mens als uniek persoon en wij respecteren de cliënt zoals hij of 

zij is; met zijn of haar levensgeschiedenis, gewoontes en bijzonderheden. Een vereiste 

hierbij is dat we regelmatig vragen aan cliënten wat ze van ons vinden, op deze manier 

kunnen we structureel persoonsgerichte zorg bieden. Ieder kwartaal stellen we onze 

cliënten en cliëntvertegenwoordigers vragen die gebaseerd zijn op de thema’s van het 

kwaliteitskader (persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn) en onze kernwaarden. Zo 

kunnen we de invoering van het kwaliteitskader monitoren en vanuit cliëntperspectief 

onze kernwaarden toetsen.  
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De resultaten laten zien dat overall ruim 95% van de cliënten (of vertegenwoordigers) alle 

aspecten met een voldoende, goed of uitstekend beoordelen. ‘Respect en compassie’ is 

het hoogst beoordeeld. Daarnaast worden de ‘zorgdoelen en familieparticipatie’ positiever 

beoordeeld dan ‘zelfregie en zinvolle tijdsbesteding’.  

Uit de metingen is een top 4 verbetersuggesties voor Avoord naar voren gekomen: 
1. Persoonlijke aandacht (26%) 
2. Vast team (17%) 
3. Meer (zichtbaar) personeel (13%) 
4. Communicatie (12%)  
 
Uit CareRate is te herleiden dat ongeveer 25% van de verbetersuggesties van cliënten zijn 
opgepakt door het team, besproken met de cliënt en opgevolgd (PDCA-cirkel 
rondgemaakt). Echter, het kan zijn dat teams meer verbetersuggesties hebben opgepakt 
maar niet hebben geregistreerd in CareRate. Het aanmaken en opvolgen van 
verbetersuggesties in het systeem heeft aandacht nodig. Daarnaast is het belangrijk dat  
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de uitkomsten van metingen en ingezette verbeteracties een structureel bespreekpunt 
wordt van de directeur zorg en manager zorgeenheid, zodat hierin kan worden 
(bij)gestuurd.  
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Voorbeelden van opgepakte verbetersuggesties van cliënten: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Het Anbarg 
 
Verbetersuggestie: ‘Mw. vindt het 
verschrikkelijk om na het douchen met 
natte haren naar bed te moeten.’  
 
Actie: de verzorgende heeft met mw. 
en haar familie gesproken. De familie 
zorgt voor een föhn en de verzorgenden 
helpen met het drogen van de haren. 
Dit is opgenomen in het zorgleefplan en 
in de agenda van verzorgenden.  

 

De Willaert 

 

Verbetersuggestie: “Ik vind dat de 
woongroep en het atrium een beetje 
kil aandoen. Zachte muziek op de 
achtergrond, TV in de woonkamer 
met meerdere zenders (bijvoorbeeld 
van Ziggo met muziekzenders met 
liedjes van vroeger voor herkenning 
voor bewoners), geeft een positieve 
sfeer. Tevens wat minder felle 
lichten in de avond zoals 
schemerlampen.” 
 
Actie: de dagbesteding is erbij 
betrokken en zij hebben 
rustgevende muziek (natuur- of 
vogelgeluiden) geregeld, de ruimte 
goed verwarmd, de zenders van TV 
zijn uitgebreid (meer programma 
keuze, zoals oude films en series), 
en een borrel-/koffie-uurtje in de 
avond en weekeinde. 

 

Franciscushof 
 
Verbetersuggestie: “Ik zou graag met 
de wandelclub een keer langs een 
winkel willen zodat je zelf de kleine 
boodschappen kan doen. Dan hoef ik 
niet altijd mijn familie lastig te 
vallen.” 
 
Actie: de vraag is besproken met 
dagbesteding en met vrijwilligers. Zij 
hebben onderling goed contact en 
geregeld dat de cliënt naar de winkel 
kan. Ofwel met een vrijwilliger ofwel 
met de medewerker dagbesteding.  
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Net Promoter Score (NPS) 

Bij de tevredenheidsmetingen vragen wij aan de cliënt of diens vertegenwoordiger, in 
hoeverre zij Avoord zouden aanbevelen bij familie en vrienden. Dit kunnen zij aangeven 
met een cijfer van 0 tot 10. In 2019 heeft 69% van de ondervraagden (in totaal 477), 
Avoord een 8,9 of 10 gegeven. De NPS score is +20, en dit komt overeen met de NPS score 
van 2018. De gemiddelde waardering voor de zorg geboden door Avoord is een 8,1.  
 
 

Over het algemeen waarderen 
cliënten Avoord met een hoog 
cijfer. Sommige locaties hebben 
een laag percentage, omdat 
verhoudingsgewijs veel cliënten 
een 7 geven (zoals bij 
Franciscushof). Men is tevreden, 
maar uit dat minder 
uitgesproken. Kijkend naar de 
NPS score, dan zitten alle locaties 
in de +, dus naar verhouding zijn 
er meer héél tevreden cliënten 

(met een 9 of 10) dan cliënten 
die een 6 of lager geven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Het percentage cliënten dat de zorglocatie aanbeveelt met 

een waarderingscijfer van 8, 9 of 10 in 2019 met daarnaast 

de NPS score: 

 

Zorglocatie 
 

2019 NPS score 

Het Anbarg  
 

67,1% +18 

De Willaert 
 

78,9% +27 

Franciscushof 
 

51% +9 

Kloostergaard 
 

65,8% +21 

Rijserf 
 

63,3% +4 

Contrefort 
 

93,3% +50 
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ZorgkaartNederland 

In het jaar 2019 heeft Avoord 68 waarderingen ontvangen op ZorgkaartNederland. Het 

gemiddelde cijfer is 9,2 en 99% beveelt ons aan: 
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Voorbeelden van waarderingen op ZorgkaartNederland: 

 

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Willaert 
 

“De Willaert is een mooi 
complex, de sfeer is gezellig, er 

wordt veel met de bewoners 
gedaan. Bezoekers zijn er altijd 

welkom. Een pluim voor de 
verzorgers!” 

 

Het Rijserf 
 

“Grote betrokkenheid, 
zorgvuldigheid, persoonlijke 

bejegening en persoonsgerichte 
aandacht, veel geduld en 

respect.” 

 

Het Anbarg 
 

“Als mantelzorger van mijn 
moeder met Dementie zie ik dat 

er goed voor de bewoners 
gezorgd wordt en dat zoveel 

mogelijk rekening wordt 
gehouden met de wensen van 

eenieder. De verzorgenden op de 
afdeling voelen zich echt 

betrokken bij hun bewoners. 
Mijn moeder is sinds september 

2016 woonachtig op een gesloten 
afdeling van Het Anbarg. Al 

hoewel wij zien dat zij langzaam 
(geestelijk) achteruitgaat, 

merken we toch aan haar dat zij 
zich prettig en vertrouwd voelt 

in haar omgeving. Er is ruim 
voldoende aandacht/tijd en 

begrip van het personeel voor 
haar en zij kan genieten van 

activiteiten als ‘honden aaien’ 
en ‘beauty/lichamelijke 

verzorging’. Het feit dat ik weet 
dat mijn moeder in goede 

handen is geeft mij en de rest 
van de familie een rustig en 

prettig gevoel.” 

Kloostergaard 
 

“Een fijn tehuis waar goede zorg 
en aandacht is.” 

Contrefort 
 

“Een hele fijne locatie met 
personeel wat hart heeft voor de 

cliënten.” 



Kwaliteitsjaarverslag 2019  Pagina 24 van 49 
Avoord, oktober 2020 

 

 

 

 

  



Kwaliteitsjaarverslag 2019  Pagina 25 van 49 
Avoord, oktober 2020 

 

Hoofdstuk 3 - Medewerkers  
Van de kwaliteitsgelden is 15% besteed aan het aanstellen van een recruiter om actief te 
kunnen werven voor het selecteren en in dienst nemen van nieuwe medewerkers. De 
leerprofielen en het digitale leerplatform zijn doorontwikkeld, en twee groepen van de 
nieuwe Oppstap opleiding zijn ermee bekostigd. Hieronder worden alle ontwikkelingen, 
naast deze speerpunten, toegelicht. 
 

Zichtbaarheid Avoord als werkgever vergroten 
De uitdaging op de arbeidsmarkt is groot: gediplomeerd personeel in de zorg is steeds 
schaarser. Alle zorgorganisaties spelen hier sterk op in waardoor het steeds lastiger wordt 
om de juiste mensen binnen te halen. 
Avoord heeft zich meer geprofileerd op de arbeidsmarkt via diverse social media en Indeed 

campagnes, met professioneel filmmateriaal en met vlogs en blogs van medewerkers en 

teams. We leggen vooral de focus op de beleving van Avoord en waar we uniek in zijn; dat 

het fijn werken is bij ons omdat wij warm en betrokken zijn. Daarnaast hebben we onze 

zichtbaarheid vergroot door aanwezig te zijn bij verschillende evenementen en hebben we 

ook zelf evenementen georganiseerd. Een recruiter is aangesteld om actief te kunnen 

werven en selecteren. Door al deze interventies zijn potentiële medewerkers en flexers op 

een persoonlijke, aansprekende manier benaderd. Dit heeft geresulteerd in een goede 

instroom in 2019. Avoord is van 50-60 vacatures in april 2019, gegaan naar 10 vacatures in 

het voorjaar 2020 (zie bijlage 2 Personeelssamenstelling). 

Inzetten op behoud van medewerkers 
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt vinden we het heel belangrijk om ons huidige 
personeel te behouden. Om dit goed te kunnen doen hebben we dit jaar ingezet op een 
snel wervings- en selectietraject. En nieuwe medewerkers krijgen de mogelijkheid om mee 
te lopen met hun nieuwe team. Op deze manier maken zij laagdrempelig kennis met de 
organisatie en in het bijzonder met hun nieuwe werkplek. Verder is geïnvesteerd in een 
online onboardingsmodule die nieuwe medewerkers doorlopen voordat zij daadwerkelijk 
starten. We hebben onze kernwaarden, de wijze waarop wij persoonsgerichte zorg 
vormgeven, hierin geïntegreerd. 
 
Daarnaast krijgen ze een buddy die de begeleiding tijdens de eerste maanden verzorgt en 
het eerste aanspreekpunt is voor de nieuwe medewerker/flexer. Op deze manier krijgen 
nieuwe medewerkers een warm welkom en een ‘zachte landing’ in de organisatie. 
Medewerkers die zich welkom voelen, voelen zich ook sneller verbonden met de 
organisatie en het team. Tijdens de introductiebijeenkomsten krijgt Avoord veel positieve 
feedback van nieuwe medewerkers op het warme welkom en het buddysysteem.  
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Ook is extra aandacht uitgegaan naar het behouden van het flexpersoneel. Daartoe is de 
frequentie van het reguliere werkoverleg omhooggegaan, zijn er themabijeenkomsten 
georganiseerd over bijvoorbeeld mentaal welbevinden van jezelf, en zijn er 
ambitiegesprekken met flexers om hun interesses en ontwikkelpunten te bespreken. 
Daarnaast is er een coach aangesteld die aansluit bij het werkoverleg of tijdens 
themabijeenkomsten. De coach heeft bijvoorbeeld een rol in het respectvol omgaan vanuit 
de zorg naar de flexers: ‘Hoe ga je om met een situatie waarin je voor jouw gevoel niet 
juist wordt bejegend door de zorg?’ Voor sommige flexers is ook contact gelegd met de 
vitaliteitscoach om hen te ondersteunen in hun welbevinden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

‘Maak kennis met Daniela, verzorgende in de flexpool’ 

https://www.youtube.com/watch?v=eO1XcFH7FqU 

https://www.youtube.com/watch?v=eO1XcFH7FqU
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Zorgen voor een goed leer- en werkklimaat 
Avoord wil een klimaat scheppen waarin blijvend wordt geleerd door iedereen, waarin 
leren continu en op elk moment kan plaatsvinden. Een open leerklimaat draagt daaraan 
bij, zodat medewerkers en teams zich vrij en uitgenodigd voelen om kennis te delen en 
elkaar van feedback te voorzien in een multidisciplinaire setting. 
 
In 2018 is uit een analyse van de situatie over leren en ontwikkelen binnen Avoord het 
volgende geconcludeerd: 

• de kwaliteit van de opleidingen moet omhoog en de kwantiteit omlaag; 

• monitoring van (de ontwikkeling van) bevoegdheid en bekwaamheid van medewerkers 
moet omhoog. 
 

Om hier verbetering in te brengen zijn maatregelen uitgezet die ook in 2019 verder 

doorlopen.  

In 2019 zijn leerprofielen opgesteld voor de zorgfuncties met een duidelijk en transparant 

leerpad. In dit leerprofiel staat welke kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn en welke 

online en offline modules daartoe behoren. Ook wordt aangegeven welke mogelijkheden er 

nog meer zijn met betrekking tot deskundigheidsbevordering. In de digitale leeromgeving 

kan elke medewerker zien wat al gerealiseerd is, wat er nog moeten worden opgepakt, en 

binnen welke termijn. De onboarding modules voor nieuwe medewerkers zijn ook 

verbeterd en uitgebreid. 

Het leerplatform (Mijn Leerplek) is doorontwikkeld. Het biedt een beter overzicht en is 

toegankelijker. Daarnaast is ZorpPad Pro (een leeroplossing van Noordhoff Health) erin 

opgenomen. Het stimuleert medewerkers om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen 

en te onderhouden door het inzetten van diverse leervormen.  

Ook is er een nieuwe werkwijze rondom bevoegdheid en bekwaamheid van voorbehouden 

en risicovolle handelingen opgezet. In 2019 is een pilot gestart met assessoren om de 

deskundigheid op een uniforme en objectieve manier te toetsen. De vaardigheden worden 

op de werkplek getoetst door de assessoren en zij geven ook begeleiding aan de 

medewerkers. De pilot is succesvol en inmiddels zijn er drie assessoren binnen Avoord 

werkzaam. 

Op basis van het strategisch opleidingsplan is het scholingsbeleid verder ontwikkeld en 

uitgerold. Onder andere met leerproducten voor palliatieve zorg en dementie, 

leerproducten voor de aandachtsgebieden en voor de steeds complexere zorg: onbegrepen 

gedrag en psychiatrische problematiek. 

Avoord is in september 2018 met de verkorte opleiding voor verzorgende IG ‘Oppstap’ 

gestart. De opleiding duurt 1,5 jaar en is bedoeld voor zij-instromers. In 2019 zijn 

wederom 13 tot 15 zij-instromers gestart. We verhogen hiermee de opleidingsplaatsen 

waardoor we op kortere termijn gediplomeerd personeel in kunnen zetten.  

Avoord leidt leerlingen en stagiaires op en werkt hierin samen met ROC West-Brabant 

(Vitalis & Kellebeek) en Avans Hogeschool. Voor verzorgende IG, combitraject VZIG/MMZ, 

en verpleegkundige hebben we stage- (BOL) en leerlingplekken (BBL). We continueren het 

beleid om stagiaires en leerlingen voortijdig enthousiast te maken voor Avoord en ze 

zekerheid te bieden met een vast contract na diplomering. Zo speelt Avoord in op een 

toekomstbestendige personeelsplanning.  
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Voorbeelden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Binnen Franciscushof en Rijserf wordt bij 

cliënten met dementie gewerkt volgens SOCAV. 

SOCAV is een coachtraject voor zorgmedewerkers 

waarin zij leren om persoonsgerichte zorg te 

leveren aan de persoon met dementie. Hierin 

wordt specifiek gelet op de ondersteuning bij het 

voeren van de eigen regie en het uitvoeren van 

betekenisvolle activiteiten. Het versterkt het 

behoud van identiteit en waardigheid van de 

cliënt. Getrainde zorgprofessionals coachen hun 

collega’s op het toepassen van SOCAV. De 

implementatie van SOCAV voor heel Avoord wordt 

in 2020 uitgewerkt. 

 

Bij De Willaert is in 2019 de pilot 

‘Inzorgname’ positief afgerond en regulier 

beleid geworden. Zorgmedewerkers leggen 

voorafgaand aan de Inzorgname een 

huisbezoek af. Zij leren de cliënt zo al 

eerder en beter kennen, waardoor zij de 

overgang van thuis naar de zorg voor de 

cliënt beter kunnen laten verlopen.  
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Hoofdstuk 4 - Veiligheid  
 

Ontwikkelingen  
De landelijke kwaliteits- en veiligheidsindicatoren zijn in ontwikkeling. Eind 2019 heeft 
dan ook een wijziging plaatsgevonden. Het Zorginstituut heeft zes zorginhoudelijke 
onderwerpen bepaald: decubitus, advance care planning (afspraken rond levenseinde), 
medicatieveiligheid, gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking, continentie en aandacht 
voor eten en drinken. Hiervan zijn drie indicatoren basisveiligheid verplicht: advance care 
planning (ACP), bespreken van medicatiefouten in het team en aandacht voor eten en 
drinken. Daarnaast dienen organisaties minimaal twee indicatoren, van de door het 
Zorginstituut bepaalde onderwerpen, te kiezen.  
 

Motivering keuzes 
Avoord heeft voor verslagjaar 2019 gekozen voor de onderwerpen decubitus en 
gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking. Gezien de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd), 
heeft Avoord verhoogde aandacht voor de implementatie hiervan en sluit de indicator 
‘gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking’ hier goed bij aan. De indicator geeft 
stuurinformatie: zien we een afname van gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen? 
Worden alternatieven gezocht?  
 
Decubitus is belangrijk omdat we graag goed willen blijven in de preventie van dit 
verschijnsel en vinger aan de pols willen houden. Daarnaast is er een praktische 
overweging: het sloot goed aan bij onze bestaande werkwijze en eind 2019 stond al een 
decubitusmeting gepland.  
 
De indicator ‘Eten en drinken’ is nieuw en daarvoor is in 2019 het proces ingeregeld met 
de aandachtsgebiedhouder voedselveiligheid en zorgleefplan. In het dossier kan de mate 
waarin voorkeuren voor eten en drinken zijn besproken met de cliënt, worden vastgelegd. 
En er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop gegevens worden gemeten. De 
terugkoppeling naar de teams behoeft nog nadere uitwerking. 
 
Avoord is nog zoekende in hoe het verbeteren in de teams vorm kan krijgen op een 
uniforme manier: welke informatie is belangrijk? Wanneer en op welke wijze 
terugkoppelen? Hoe kunnen teams verbeteren? Maar ook het onderling successen delen, en 
leren van elkaar? Het is belangrijk om dat meer boven tafel te krijgen. Het doel van de 
indicatoren is immers het leren en verbeteren op deze thema’s.  
De indicatoren, maar ook informatie uit allerlei andere metingen, geven belangrijke 
informatie voor managers, aandachtsvelders/experts en het medisch team: wat vertelt 
deze uitkomst? Herkennen we deze uitslag? Zien we een trend? Vinden we het goed genoeg 
of gaan we actie ondernemen? Dit moet bij Avoord verder ontwikkeld worden. Dit heeft 
een directe link met het thema managementinformatie, dat een belangrijke plaats 
inneemt binnen het jaarplan Avoord.  
 

Decubitus 
Onze werkwijze is succesvol in de preventie van decubitus. In de praktijk constateren onze 
artsen dat er vrijwel geen decubitus voorkomt bij cliënten binnen Avoord, waarbij een 
graad van 3 en 4 zeldzaam is. Ook hebben we een wondverpleegkundige Avoord breed 
beschikbaar met gespecialiseerde kennis over decubitus. Er is dan ook besloten om in 2019 
de huidige werkwijze rond decubitus voort te zetten; het inzetten van bewezen effectieve 
materialen voor preventie en behandeling. Daar waar nodig bespreken we decubitus in de 
teamoverleggen. 
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In 2019 is de prevalentie van decubitus opnieuw in kaart gebracht en deze betreft 3,1%. 
Het gaat om geen of enkele cliënten per locatie, waarbij een decubitusgraad 3 of 4 
zeldzaam is. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten per locatie te zien. De uitschieters, 
zoals de uitkomst van 10% op Franciscushof, heeft te maken met de geringe aantallen, 
waardoor een aantal cliënten met decubitus het percentage direct vergroot.  
 

Indicator uitkomst: 

Heeft huidinspectie een decubitus categorie 2, 3 of 4 aangetoond? 

Som = Teller (aantal cliënten op de locatie met decubitus categorie 2 of hoger)/ Noemer 

(totaal aantal cliënten op de locatie) 

Locatie 
  

2019 

Het Anbarg  2,3% 

De Willaert 2,7% 

Franciscushof 10% 

Kloostergaard 2,8% 

Rijserf 2% 

Contrefort 0% 
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Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking 
Avoord streeft ernaar om het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen tot een minimum te 
beperken. Daartoe registreren we alle maatregelen en worden deze regelmatig 
geëvalueerd in een multidisciplinaire commissie. Farmacologische maatregelen worden 
twee keer per jaar besproken (onder andere met de apotheker) en tijdens het 
farmacotherapeutisch overleg. 
 
Indicator uitkomst: 
Zijn er op deze afdeling tijdens de afgelopen 30 dagen bij de cliënt middelen en 
maatregelen rond vrijheid toegepast? 

 
Per locatie de ingezette middelen en maatregelen rond vrijheid: 
 

 
Het inzetpercentage VBM was 14% in 2019 evenals in 2018. De overgrote meerderheid van 
de interventies zijn elektronisch, zoals een bedsensor, gericht op de fysieke veiligheid van 
een cliënt. Daarnaast is er bij een enkele cliënt sprake van een mechanische interventie, 
een fysieke of farmacologische interventie. We zoeken steeds naar een alternatief voor de 
inzet van een VBM en als een VBM toch nodig is, dan kiezen we voor de minst ingrijpende. 
Vooruitlopend op de nieuwe Wet zorg en dwang 2020 is een werkgroep geformeerd die zich 

gebogen heeft over de consequenties van de wet voor de praktijk van zorg en zijn de 

nodige veranderingen doorgevoerd.  

 

Advance Care Planning (ACP) 
ACP is een proces waarbij cliënt en de behandelend arts samen bepalen welke doelen van 
zorg en behandeling passen bij de waarden en opvattingen van de cliënt en zijn 
gezondheidssituatie. Vastgesteld wordt wat passende zorg en behandeling is voor de korte 
termijn, en voor toekomstige scenario’s. Bijvoorbeeld de situatie dat de cliënt zelf niet 
meer in staat is om beslissingen te nemen.  

Locatie                                                                                       
 

Anbarg De Willaert Francis- 
cushof 

Klooster-
gaard 

Rijserf Contre-
fort 

Mechanisch (zoals bedhekken)  
 

 
1,7% 

 

 
0,9% 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9% 

Fysiek (zoals iemand met fysieke krac
ht in bedwang houden) 
 

 
0 
 

 
0,9% 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Farmacologisch 
 

 
2,3% 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2,0% 

 
0 

Psychologisch (dwingend spreken) 
 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Elektronisch (alarm of camerabewakin
g) 
 

 
14,2% 

 
8,2% 

 

 
12% 

 
5,6% 

 
15,7% 

 
22,7% 

Eén-op-één toezicht 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

In een ruimte afzonderen 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Andere maatregel 
 

1% 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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Alle nieuwe cliënten hebben uiterlijk 6 weken na opname een gesprek met hun 
behandelend arts, waarin de medische beleidsafspraken worden besproken en vastgelegd 
in ons elektronisch cliëntdossier. In 2019 zijn we dit verder gaan uitrollen bij cliënten die 
zonder behandeling bij ons komen wonen, meestal in een zorgappartement. In dat geval 
gaat de verpleegkundige hierover in overleg met de huisarts. Ook hier leggen we de 
afspraken vast in het elektronisch cliëntdossier.  
 

 

We zien dat voor de overgrote meerderheid van onze bewoners (95%) afspraken zijn 

vastgelegd zijn in het dossier. Voor de cliënten zonder behandeling die vooral in onze 

appartementen wonen is in 2019 een grote inhaalslag gemaakt.  

Indicator uitkomst:  

Welke beleidsafspraken met de cliënt zijn vastgelegd in het zorgdossier? 

.Wel of niet reanimeren 

.Wel of niet starten of stoppen met levensverlengende behandelingen, zoals 

antibiotica, bloedproducten en preventieve medicatie  

.Wel of geen ziekenhuisopname  

.Anders 

  

0

20

40

60

80

100

120

% Bewoners waarvoor advance care planning 
is vastgelegd

2018 2019
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Aantal cliënten op de locatie waarbij ten minste één beleidsafspraak over behandeling 

rond het levenseinde in het zorgdossier is vastgelegd: 

Locatie 
 

2018 2019 

Het Anbarg  
 

73,9% 97,1% 

De Willaert 
 

62,2% 90,9% 

Franciscushof 
 

95,7% 98% 

Kloostergaard 
 

33,3% 97,2% 

Rijserf 
 

43,5% 90,2% 

Contrefort 
 

90,5% 100% 
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Eten en drinken 
In 2019 is de nieuwe indicator voor aandacht voor eten en drinken van cliënten ontwikkeld. 

Op basis van het handboek kwaliteitsindicatoren, zijn we nagegaan voor welke cliënten 

afspraken rond hun voorkeuren van eten en drinken zijn vastgelegd.  

Indicator uitkomst:  

Bij hoeveel cliënten op de locatie zijn voedselvoorkeuren in de afgelopen zes maanden 
besproken en vastgelegd in het zorgdossier?   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking Avoord: in het ECD kunnen we terugvinden in hoeverre voedselvoorkeuren zijn 
vastgelegd. Van de cliënten waarbij dit niet is gebeurd, is niet bekend in hoeverre de 
voedselvoorkeuren wel zijn besproken in de zorgleefplanbespreking dat minimaal eens in 
de 6 maanden plaatsvindt. 

 

Welke afspraken worden op de locatie bij het merendeel van de cliënten besproken en 
vastgelegd? 
 

Locatie 
 

2019 

Het Anbarg  
 

Wel vastgelegd en besproken 84,7% 

Niet vastgelegd en besproken - 

Onbekend of het is vastgelegd en besproken 15,3% 

De Willaert 
 

Wel vastgelegd en besproken 79,9% 

Niet vastgelegd en besproken - 

Onbekend of het is vastgelegd en besproken 19,1% 

Franciscushof 
 

Wel vastgelegd en besproken 97,8% 

Niet vastgelegd en besproken - 

Onbekend of het is vastgelegd en besproken 2,2% 

Kloostergaard 
 

Wel vastgelegd en besproken 89,2% 

Niet vastgelegd en besproken - 

Onbekend of het is vastgelegd en besproken 10,8% 

Rijserf 
 

Wel vastgelegd en besproken 84% 

Niet vastgelegd en besproken - 

Onbekend of het is vastgelegd en besproken 16% 

Contrefort 
 

Wel vastgelegd en besproken 90% 

Niet vastgelegd en besproken - 

Onbekend of het is vastgelegd en besproken 10% 
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 voorkeuren voor bepaald eten en drinken  
  

 voorkeuren omtrent het aanbieden van eten en drinken (hoeveelheid, frequentie, 
vorm)  
  

 gewenste hulp bij eten en drinken  
  

 voorkeuren voor tijd en plaats van eten en drinken 
  

 andere afspraken, namelijk  : alertheid bij bepaalde ziektebeelden (zoals diabetes) of 
attentie bij het bereiden ervan (bijv. sondevoeding), of bij 
bepaald dieet/intoleranties 

   

Het blijkt dat voor 85% van onze cliënten, in meer of mindere mate, afspraken zijn terug 

te vinden in het zorgleefplan. Om dit nog verder te verbeteren, vanuit een 

persoonsgerichte visie, is een aparte vraag opgenomen in de profiellijsten zorgleefplannen. 

Deze vraag zorgt ervoor dat zorgmedewerkers, naast medisch gerichte informatie over 

voeding, nog meer gericht zijn op het uitvragen van voedselvoorkeuren van cliënten.  

 

Medicatie 
Regelmatig evalueren we de uitvoering van het medicatieproces in de teams door de 
aandachtsvelders medicatie. Uit deze twee jaarlijkse zelfevaluaties constateren we dat 
het medicatiebeleid voor 90% goed is uitgevoerd bij cliënten op de woongroepen. Eind 
2019 zijn we gestart met het uitwerken van een plan hoe we de laatste 10% ook nog 
zouden kunnen verbeteren. Dit in samenspraak met afdeling kwaliteit, de 
aandachtsgebiedhouder medicatie en een expert HBO-V. 
Daarnaast is in november 2019 de pilot elektronische toedieningsregistratie medicatie op 
locatie Franciscushof gestart. Via het Medimosysteem wordt alle medicatie digitaal 
afgetekend waardoor efficiënter gewerkt kan worden. Naar verwachting leidt dit tot 
minder medicatie-incidenten rondom het vergeten af te tekenen en vergeten te geven. De 
MIC-commissie gaat dit monitoren. 
Daarnaast vindt er op cliëntniveau halfjaarlijks een medicatiereview plaats, uitgevoerd 
door de apotheker en de behandelend arts, voor alle cliënten met een indicatie 
behandeling binnen Avoord. Tot slot bespreken onze artsen wekelijks casuïstiek rond het 
voorschrijven van antipsychotica. 
 
Indicator uitkomst: 
Worden medicatiefouten ten minste eens per kwartaal multidisciplinair besproken met 
medewerkers van de afdeling op basis van meldingen die zijn gedaan?  
Op alle locaties wordt dit uitgevoerd. De MIC-meldingen worden minimaal 1x per kwartaal 
besproken in de teamoverleggen waar verzorgenden en verpleegkundigen aanwezig zijn. 
Daarnaast zijn de meldingen onderwerp van gesprek binnen de geneesmiddelencommissie 
en neemt een arts zitting in de MIC-commissie.  
 

 

Voorbeeld 
Tijdens de Nationale Valpreventieweek zijn diverse activiteiten 

georganiseerd. Met cliënten in de wijk zijn drie “In balans” 

groepen gestart. In balans is een programma gericht op het 

voorkomen van valongevallen door middel van bewustwording van 
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risicofactorenverbetering van balans en mobiliteit en toename van zelfvertrouwen en 

ontspanning. 

Hoofdstuk 5 - ICT en gebruik van middelen 
 

Ontwikkelingen  
15% van het kwaliteitsbudget is ook besteed aan de aanschaf van extra ICT-middelen voor 
alle nieuwe medewerkers en voor de aanname van planners in het kader van centraal 
roosteren. Deze worden hieronder toegelicht met daarnaast nog voorbeelden van andere 
ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan.  
 
Binnen Avoord is verder invulling gegeven aan de inzet van ICT-middelen voor 
zorgmedewerkers om het flexibel werken in de zorg te ondersteunen. Alle zorgteams zijn 
voorzien van een laptop en werken met een persoonlijke-/afdelingssmartphone. Hiermee is 
de bereikbaarheid en flexibiliteit van en voor medewerkers een stuk groter geworden. In 
2019 zijn meer zorgmedewerkers aangenomen en dus zijn er ook meer ICT-middelen 
aangeschaft. Medewerkers laten weten dat de ICT-omgeving hen beter ondersteunt. Ze 
weten de afdeling ICT te vinden om vragen te stellen en ideeën te opperen.  
 
In 2019 is een start gemaakt met het centraal roosteren van medewerkers. Centraal 
roosteren levert een bijdrage aan de vergroting van de duurzame inzetbaarheid van de 
medewerkers en vergroot de kwaliteit van onze zorgverlening aan onze cliënten.  
Een team van professionele planners maken de roosters en richten zich op het gezond én 
efficiënt inzetten van medewerkers, gebaseerd op de zorgbehoefte van onze cliënten, 
zoals aangegeven door de teams. Efficiënt roosteren zorgt voor ruimte en tijd voor de 
medewerker, zodat er meer aandacht voor de cliënt komt.  
 
Per team is één zorgmedewerker aanspreekpunt voor de planner, zodat zij samen kijken of 

het standaard teamprofiel voldoende is, of dat er afgeschaald of opgeschaald moet 
worden. Bijvoorbeeld door vakanties, opleidingen, of ziekte kan direct worden 
opgeschaald door andere, of extra medewerkers in te zetten. 
Het invoeren van centraal roosteren vraagt veel van de organisatie. Er zijn nieuwe 
medewerkers aangenomen; de planners. En het proces van inrichten vraagt om 
veranderingen in de organisatie: hoe ziet de ‘ideale’ planorganisatie met bijbehorende 
planprocessen eruit? En hoe komen we daar? Er is een externe partij ingeschakeld om een 
analyse te maken, zodat we een slag slaan in positionering en verbinding met andere 
afdelingen.  
Het centraal planbureau ondersteunt op dit moment de locaties Het Anbarg, Franciscushof, 
Rijserf, Kloostergaard, De Willaert, hospice Marianahof en Avoord AanHuis. De locatie 
Contrefort volgt nog. Het effect is dat zorgmedewerkers zich beter kunnen inzetten voor 
het leveren van kwalitatief goede zorg aan onze cliënten en aanmerkelijk minder tijd 
hoeven te besteden aan het plannen en oplossen van openstaande diensten.  
 

Voorbeelden ICT en middelen 
• Medewerkers hoeven maar 1 keer in te loggen om bij meerdere applicaties te 

kunnen komen (‘single sign on’). Dit wordt in 2020 verder ontwikkeld, zodat het 
voor alle applicaties is geregeld.  

• Topdesk is vernieuwd; een digitale plek waar alle meldingen over 
facilitair/vastgoed/ICT kunnen worden gedaan. Het is overzichtelijk voor 
medewerkers: 1 plek voor alle meldingen, met een duidelijke doorlooptijd en 
prioritering. Hierdoor worden zij sneller geholpen. 
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• Alle vergaderruimtes bij Avoord op alle locaties zijn voorzien van 
presentatieschermen.  

• Begin 2019 is IntrAvoord vernieuwd. Hierdoor vinden medewerkers snel en 
gemakkelijk de juiste informatie. Daarnaast biedt het een platform dat 
samenwerking tussen medewerkers faciliteert. 

• Avoord neemt deel aan het regionale programma ‘Anders Werken in de Zorg’. 
Binnen dit programma wordt de ontwikkeling en implementatie van verschillende 
zorgtechnologieën versneld. Avoord is in 2019 gestart met pilots voor de Slimme 
Bril. Via beeldbellen komt een live verbinding tot stand tussen zorgmedewerkers en 
experts zoals artsen en psychologen. Door via de bril mee te kijken met de 
zorgmedewerker, wordt de medewerker ondersteund terwijl hij of zij beide handen 
vrij heeft voor zorghandelingen. 

• Alle cliënten hebben, als zij daar gebruik van maken, nieuwe 
alarmeringsapparatuur gekregen. De gehele telefonie is op alle locaties vervangen 
en aangesloten op de zorgalarmering van cliënten. Zo komt nu de zorgalarmering 
direct op de mobiele telefoon van het zorgteam binnen en niet meer op een aparte 
dect.  

• Avoord geldt sinds 1 januari 2020 als proeftuin voor JAIN (Joint Artificial 
Intelligence Network): een netwerk voor de ontwikkeling van artificiële 
intelligentie voor de zorg en ondersteuning van mensen met geheugenproblematiek. 
Het ultieme doel is de zelfredzaamheid van cliënten met geheugenproblemen te 
vergroten en verlengen. JAIN is een samenwerking tussen zorgaanbieders, 
hoogleraren, gemeenten en zorgverzekeraars. In de proeftuin van Avoord 
onderzoekt JAIN hoe innovatieve slimme zorgtechnologieën goed geïmplementeerd 
kunnen worden, waarbij rekening gehouden wordt met de bekostiging, het gebruik 
door cliënten en zorgverleners, vernieuwende werkprocessen en onderwijs.  

• Diverse organisaties, waaronder Avoord, hebben samen een stoplicht-app en 
verwijshulp ontwikkeld. Hiermee kunnen verwijzers, zoals het ziekenhuis, 
eenvoudig zien welke organisaties plaats hebben voor nieuwe cliënten. 
 

 

  

https://www.topcare.nl/images/MS_JAIN_Masterplan_v_010420.pdf
https://www.topcare.nl/images/MS_JAIN_Masterplan_v_010420.pdf
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Samenvatting: het jaar 2019 
 

Dit kwaliteitsjaarverslag laat zien wie we zijn en wat we belangrijk vinden. We geven een 
beeld van de wijze waarop wij kwaliteit van zorg bieden, waar we succesvol zijn, maar ook 
waar onze uitdagingen het afgelopen jaar hebben gelegen. En het betreft een 
verantwoording over waar we de kwaliteitsgelden voor in hebben gezet. 85% van het 
kwaliteitsbudget is besteed aan de aanname van extra personeel:  

• verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. In antwoord op de 
toenemende complexiteit van de zorgvraag van onze cliënten is het 
opleidingsniveau van onze zorgteams toegenomen. De verpleegkundig specialisten 
werken als verbindende schakel tussen de zorgteams en het behandelteam. 

• daarnaast zijn twee nieuwe functies gecreëerd: gastvrouw/gastheer en 
teamondersteuner. Beide functies dragen bij aan persoonlijke aandacht en welzijn 
voor de cliënt, in een nauw samenspel met verzorgenden en verpleegkundigen.  

 
Ook andere ontwikkelingen hebben zich bij Avoord voorgedaan, die niet vanuit de 
kwaliteitsgelden zijn bekostigd, maar die wel invloed hebben op de persoonsgerichte zorg 
en ondersteuning. Denk hierbij aan het verbeteren van de werving en begeleiding van 
vrijwilligers en het doorontwikkelen van de dagbesteding die meer aansluit bij de 
individuele behoeften en wensen van cliënten. Met o.a. de start van ‘Het Buitenhuis’, een 
dagopvang voor breed-georiënteerden van 55+.  
 
15% van het kwaliteitsbudget is besteed aan ondersteuning van de zorgmedewerkers, zodat 
er meer aandacht is voor de cliënt, voor actieve werving en behoud van medewerkers en 
het doorontwikkelen van hun kennis en vaardigheden: 

• alle zorgteams zijn voorzien van een laptop en werken met een 
persoonlijke/afdelingssmartphone; 

• extra planners zijn aangenomen voor het gezond én efficiënt inzetten van 
medewerkers; 

• een recruiter is aangenomen voor het actief werven en selecteren van nieuwe 
medewerkers; 

• het doorontwikkelen van leerprofielen en het digitale leerplatform; per 
leerprofiel is helder welke kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn, en welke 
online en offline modules; 

• het starten van twee groepen van de nieuwe opleiding Oppstap; een verkorte 
opleiding voor verzorgende IG.  

 
Leerpunt voor Avoord is om de cyclus van leren en verbeteren in de organisatie, en binnen 
de teams verder te ontwikkelen en uit te werken: hoe leren wij? Welke informatie is 
daarbij belangrijk? Welke metingen doen we allemaal, op welke manier en wat gebeurt er 
met de uitkomsten? Wat zeggen vervolgens de uitkomsten? En hoe ga je dan verbeteren? En 
welke informatie is dan belangrijk voor de teams? En welke voor het management en voor 
het bestuur? Dit heeft een directe link met het thema managementinformatie, dat een 
belangrijke plaats inneemt binnen het jaarplan Avoord.  
 

Totstandkoming  
Onze ambities en speerpunten zijn opgenomen in het organisatiebrede jaarplan van 
Avoord. Dit betekent dat onze ambities en speerpunten in het vizier blijven en worden 
gemonitord. Speerpunten die specifiek zijn voor bepaalde locaties, zijn geborgd in de 
jaarplannen van de managers zorgeenheid. Op deze manier is het ingebed in de 
beleidscyclus. 
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Hieruit afgeleid wordt het kwaliteitsplan met speerpunten opgesteld, en de 

verantwoording leggen we vast in het kwaliteitsjaarverslag. Voor dit verslag is nadere 

input verkregen via gesprekken met managers en de directeuren zorg & bedrijfsvoering. 

Vervolgens zijn teksten aan iedereen voorgelegd, inclusief het medisch team, voor 

feedback. De afdeling communicatie & marketing heeft de lay-out, vormgeving en 

eindredactie verzorgd. 

Het concept is gedeeld met Atlant, een collega-zorginstelling uit Apeldoorn en omgeving. 
Zij zijn ook gespecialiseerd in ouderenzorg en dementie. Daarnaast ook in de ziekte van 
Huntington, syndroom van Korsakov en Chronische Psychiatrische Verpleeghuiszorg. Beide 
instellingen geven elkaar feedback op de kwaliteitsverslagen en -plannen. Ook heeft in 2019, 
tijdens een bezoek van Avoord aan Atlant, uitwisseling van kennis en ervaring 
plaatsgevonden. Hierbij waren de kwaliteitsadviseurs, directeuren zorg en de 
bestuurssecretaris aanwezig. Er zijn veel overeenkomsten in de veranderingen en 
ontwikkelingen in de organisatie, alsook de thema’s die spelen om te verbeteren 
organisatiebreed en in de teams.   
 

Ook de OR, de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht zijn geraadpleegd. 

Vervolgens is het kwaliteitsjaarverslag geaccordeerd in het MT Avoord.   
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Bijlagen 
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Bijlage 1 - Algemene informatie over de diverse locaties van Avoord 
 
De locaties van Avoord voor langdurige zorg zijn:  
 

Langdurige zorg 
(appartementen en woongroepen) 

Aantal cliënten 

Het Anbarg 186 

Contrefort 25 

De Willaert 106 

Kloostergaard 38 

Franciscushof 50 

Rijserf 43 

 
 
 
 

Etten-Leur 

  

Het Anbarg heeft 87 comfortabele 

appartementen voor ouderen die zelfstandig 

willen blijven wonen, ook wanneer zij direct of 

in de toekomst zorg nodig hebben. Daarnaast 

zijn er 24 groepswoningen waar 144 ouderen 

kleinschalig beschermd wonen.  

 

 

 

 

 

 

Kloostergaard heeft 94 comfortabele 

appartementen; ook voor mensen met of 

zonder zorgindicatie.   
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Het Franciscushof heeft op de eerste verdieping 

20 kamers waar 20 mensen wonen in twee  
kleinschalige, beschermde woonvormen. Op de 

begane grond zitten 24 studio’s, geschikt voor 

ouderen met lichamelijke beperkingen. Ook zijn 

er twee woonkamers en één ontmoetingsruimte 

‘de zoete inval’. Verder wonen de Zusters 

Franciscanessen in het gebouw, met hun eigen 

woonruimtes, kapel en aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrefort is een kleine locatie waar we zorg 

leveren op drie woongroepen met ieder zes 

éénpersoonskamers waar ouderen kleinschalig 

beschermd wonen. Er zijn daarnaast nog twee 

grotere 2 kamer appartementen voor echtparen 

beschikbaar.  

 

  

 

 

Rijsbergen 

  

  

Het Rijserf heeft 94 comfortabele 

appartementen voor mensen met of zonder 

zorgindicatie. Daarnaast zijn er twee 

groepswoningen waar 12 ouderen kleinschalig 

beschermd wonen met een gezamenlijke 

binnentuin. 

  

 

 

 

Zundert 

 

De Willaert heeft 135 comfortabele 

appartementen voor mensen met en zonder 

zorgindicatie. Daarnaast zijn er acht 

groepswoningen waar 60 ouderen kleinschalig 

beschermd wonen. Het betreffen zes 

woongroepen voor PG-cliënten en twee 

woongroepen voor somatische cliënten.  
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Bijlage 2 - Personeelssamenstelling 
We maken twee keer per jaar het personeelsbestand inzichtelijk. Op de peildata 31 

december en 30 juni. Op peildatum 31 december 2019 waren bij Avoord 362 fte 

medewerkers werkzaam voor de langdurige zorg. Van deze medewerkers had 23% een 

tijdelijke arbeidsovereenkomst. Dit betreft een lichte toename in vergelijking met 2018 

met 20%. 

 

De veruit grootste groep medewerkers betreft niveau 3 (verzorgenden en medewerkers 

dagbesteding) met 56%. Daarna stagiaires met 34% en medewerkers van niveau 2 

(medewerkers zorgondersteuning en aspirant verzorgenden) met 17%.  

We hebben 1,6% FTE verpleegkundigen niveau 6 in dienst. In 2018 betrof dit 0,1%. Het 

afgelopen jaar zijn meer verpleegkundigen aangenomen ten behoeve van de 

teamprofielen: zij werken team overstijgend en ondersteunen de teams in het bieden van 

veilige, persoonsgerichte zorg. 

 

 

 
 

Het verzuimpercentage in 2019 was 8,1%. Dit is ongeveer vergelijkbaar met landelijke 

verzuimpercentages in de verpleeghuiszorg. Het betrof in 2018 een lager percentage met 

7,6%. 

Hier is een verklaring voor. Vanaf de zomer zijn veel uitzendkrachten en zzp’ers 

ingeschakeld door toename van het ziekteverzuim, het invallen bij vakantie en relatief 

veel personeelsverloop. Mede door de ontwikkeling van het teamprofiel, waardoor meer 

mensen nodig waren, werd dit versterkt. Nog niet alle vacatures waren opgevuld en de 

arbeidsmarkt is krap. In 2019 zijn 60 gastvrouwen/gastheren gestart op de woongroepen. 

Daarnaast zijn er veel vacatures voor verzorgenden en verpleegkundigen ingevuld. Bij de 

groep ‘behandelaren’ zijn meer VSO’s aan het einde van het jaar aangenomen.  

  

Personeelssamenstelling % FTE

Niveau 1 zorg en welzijn Niveau 2 zorg en welzijn Niveau 3 zorg en welzijn

Niveau 4 zorg en welzijn Niveau 5 zorg en welzijn Niveau 6 zorg en welzijn

Behandelaren/(para-)medisch Overig zorgpersoneel Leerlingen

Stagiairs



Kwaliteitsjaarverslag 2019  Pagina 46 van 49 
Avoord, oktober 2020 

 

In- en uitstroom zorgmedewerkers 

Wanneer we kijken naar de in- en uitstroom van medewerkers binnen zorg en 

ondersteuning in de langdurige zorg, dan zien we dat in de periode 1 januari tot 1 juli 2019 

de instroom van nieuwe medewerkers groter is geweest dan de uitstroom van 

medewerkers. Ten opzichte van 2018 is de uitstroom ongeveer gelijk gebleven, maar de 

instroom met 4,5% vergroot. 

  

 
 

 

Vrijwilligers 

Bij Avoord werken ruim 493 vrijwilligers op basis van een vrijwilligersovereenkomst.  
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Bijlage 3 - Wensen in vervulling gegaan 
Ieder jaar staan op alle locaties van Avoord ‘wensbomen’. Hierin kunnen familie, 

zorgmedewerkers of cliënten een wens ophangen. Een aantal wensen zijn in vervulling 

gegaan: 

 

Met de vlam in de pijp.. 

Een cliënt is op zaterdagmorgen opgehaald van 

Franciscushof door een…. vrachtwagen. Hij was 

superblij dat zijn wens was uitgekozen en heeft 

een top dag gehad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ze mij missen dan ben ik vissen… 

Op Het Anbarg is ook een wens in vervulling 

gegaan: een cliënt is verrast met een bezoek 

aan de forelvisserij Port a P'eche in 

Terheijden. Hij kwam hier vroeger vaak en 

wilde graag nog een keer terug. Samen met 

zijn dochter, schoonzoon, kleindochter en 

contactverzorgende, is hij ‘s ochtends 

opgehaald door een ‘stap in stap uit bus’ van 

Avoord. De rit ernaartoe deed hem veel, 

omdat hij veel punten herkende en vroeger 

veel over dezelfde wegen heeft gereden. Ter 

plekke werden hengels gehuurd en aas gekocht. De eigenaren van de visserij en de 

plek zelf kon hij zich nog goed herinneren en noemde meermaals dat er zich filmpjes 

afspeelden in zijn hoofd. Natuurlijk werd er forel gevangen en daarna heerlijk bereid 

om ervan te smullen. 

 

De familie heeft nog extra bedankt voor deze bijzondere dag: “We hebben veel 
gelachen en genoten van hoe hij aan het genieten was! Ook heel erg fijn en leuk dat 
de contactverzorgende erbij was. Heel leuk om elkaar op deze manier te ontmoeten. 
Mooi ook om de band tussen mijn vader en hem te zien. Een meer dan geslaagde dag! 
Morgen nogmaals genieten met elkaar. Dank je wel!” 
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Verwendag 

Op 25 november werden de cliënten van Het Rijserf 
heerlijk verwend. Door het winnen van de CZ 
verwenzorg prijs van 2019 met de inzending “Samen 
zorgen voor een geweldige dag, dan komt de glimlach 
vanzelf!”, werd dit mogelijk gemaakt.  

De glimlach hebben we volop bij iedereen gezien deze 
dag. Kappers, visagisten, nagelstylisten en vrijwilligers 
zorgden ervoor dat iedereen er tiptop uitzag. Haren 
netjes geföhnd, een ontspannen voet- en 
hoofdmassage, make-up op en mooi gelakte nagels, en 
dan klaar om op de foto te gaan. In de ruimte van de 
inloop was een fotostudio ingericht, zodat er mooie 
foto’s werden geschoten. Dat was in één woord 
genieten van een blijvende herinnering. Voor de heren 
was er een biljart clinic en alles werd muzikaal omlijst door een plaatselijke muzikant. 
Dit alles natuurlijk onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers. Ook kreeg 
iedereen nog een fleurig plantje mee naar huis. 

 

 

Uitstapje 

Op 23 september hebben de bewoners van de 

woongroepen van Het Rijserf samen met 

personeelsleden een uitstapje gemaakt. Met een 

ouderwetse huifkar met paarden ervoor ging de tocht 

richting het Aardbeienterras. Hier hebben ze 

gewandeld op het mooie terrein en werden 

herinneringen opgehaald aan vroeger. De meeste 

bewoners hadden in hun jeugd aardbeien geplukt met 

hun knieën op de grond, en waren het erover eens dat 

het een hele vooruitgang is dat de aardbeien nu op 

stahoogte geplukt kunnen worden. Natuurlijk werd er 

gesmuld van een wafel met aardbeien en slagroom. 

Iedereen heeft genoten op haar/zijn eigen manier, de 

een vertelde volop, de ander luisterde en weer een 

ander keek rond en genoot van de geur en smaak van 

de aardbeien. Dank aan alle collega’s die vrijwillig als begeleider meegegaan zijn. 

“Wauw wat een verwennerij vandaag’, “Voel me net een koningin”, “Dat ik dit mag 

meemaken”, “Geweldig zo'n dag”, “Ik wist niet wat het was een verwendag maar ik 

weet wel dat ik volgende keer weer meedoe, wat is dit fijn” waren enkele reacties 

van cliënten die mee hebben gedaan. Maar al die stralende gezichten zeiden 

eigenlijk al genoeg. 
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Beautydag 

Een familielid van een bewoner van de woongroepen Contrefort, kwam met de vraag of 

de bewoners het leuk zouden vinden dat 3 leerlingen, van de opleiding zorg en welzijn 

van de Munnikenheide College in Etten-Leur, een beauty behandeling komen geven aan 

drie bewoners van Contrefort. De bewoners hebben genoten en zaten heel ontspannen 

tijdens de verwenmiddag... en avond. Namens de bewoners; dank je wel! 

 

Familieavond 

Woongroep 2 van locatie Contrefort heeft een familieavond georganiseerd. Thema was 
‘Laat je verrassen en beleef het mee’. Familieleden beleefden hoe het is voor hun 
dierbare wanneer je op bezoek komt en je niet met de dierbare in gesprek gaat, maar 
met je mede-familielid met wie je op bezoek bent. Dit gebeurde door het kijken van 
een filmpje met een Virtual Reality-bril, vanuit het perspectief van een dierbare met 
dementie. Het was confronterend en familieleden bedachten dat ze dit geregeld doen 
zonder zich daarvan bewust te zijn. Die avond is met familieleden afgesproken dat 
wanneer zich dit voordoet, personeelsleden ‘BRIL’ zullen zeggen zodat ieder zich er 
bewust van is en de omgang met de dierbare aanpast. 

Daarnaast hebben familieleden ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten, en 
hiermee verplaatst te worden. En hoe het voelt om in een passieve tillift naar bed 
gebracht te worden. Tot slot kregen aanwezigen pakken aan om te ervaren hoe het is 
om in een oud lichaam te moeten leven. Aan het einde van de avond werd er 
geëvalueerd met de familieleden. Zij gaven aan veel geleerd te hebben en nog meer 
respect te hebben voor de zorgverleners. Het was een bijzondere avond. 

 


