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1. Inleiding
Eeckenrhode is een serviceflat voor senioren waar bewoners zelfstandig wonen en 
gebruik kunnen maken van een breed aanbod aan dienstverlening. Welzijn en 
welbevinden, eigen regie en het leven leiden zoals men dat individueel gewend is 
staan voorop. Verbinden van bewoners, buurtbewoners, leeftijdgenoten met een 
soortgelijke levensstijl en het betrekken van familieleden is belangrijk. Goede 
ondersteunende dienstverlening is onontbeerlijk om het zelfstandig wonen mogelijk 
te maken en vereenzaming te voorkomen. De 24-uurs zorg is een onderdeel van deze 
dienstverlening. Verbetering van de kwaliteit van zorg heeft onze voortdurende 
aandacht. U ontvangt daarom dit kwaliteitsjaarverslag over het jaar 2019. 

Vereniging van Eigenaars Eeckenrhode 
Serviceflat Eeckenrhode heeft in totaal 85 appartementen, variërend in grootte van 65 
tot 140 m2. Eeckenrhode is een Vereniging van Eigenaars. (VvE) De VvE heeft 20 
leden. Een groot-aandeel-houder heeft in totaal 66 appartement in bezit. 
Ongeveer 85% van de appartementen wordt verhuurd. De overige appartementen 
worden bewoond door de eigenaar.  

Dienstverlening
De aanwezige dienstverlening die door de VvE wordt georganiseerd bestaat uit: 
- Locatiemanagement 
- Activiteitenprogrammering 
- Administratie 
- Receptie 
- Huismeesterdiensten 
- Interieurverzorging algemene ruimten 
- Catering en gastvrouwdienst 

Daarnaast kent Eeckenrhode externe dienstverleners voor fysiotherapie, 
gebouwenbeheer, was- en strijkservice, boodschappendienst, kapsalon en 
schoonheidssalon. Eeckenrhode heeft voor bewoners een grotere sociale functie dan 
voorheen. Alle medewerkers en dienstverleners doen hun uiterste best om het wonen 
en leven op Eeckenrhode zo aangenaam mogelijk en gaan bewust om met de visie 
van Eeckenrhode. Samenwerking tussen alle aanwezige dienstverleners draagt eraan 
bij dat het wonen en welzijn van bewoners optimaal is georganiseerd. Van grote 
waarde zijn de circa 16 vrijwilligers die bewoners individueel ondersteunen en 
participeren bij diverse activiteiten en evenementen. Een aantal vrijwilligers is tevens 
bewoner van Eeckenrhode. 

Participatie bewoners 
Bewoners worden nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Elke vorm van 
feedback en input is belangrijk. Naast bewonersparticipatie in de BHV 
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(bedrijfshulpverlening) kent Eeckenrhode een bewonerscommissie die 4x per 
jaar overlegt met het bestuur van de VvE. Vanuit bewoners komen regelmatig 
initiatieven voor de organisatie van activiteiten zoals lezingen en uitstapjes. De 
cateringcommissie evalueert de maaltijdvoorziening met de locatiemanager en de 
cateraar. 

Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode bv 
Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode bv (verder EME) is als onderaannemer van 
Stichting Sint Annaklooster (verder SAK) de leverancier van 24-uurs thuiszorg 
op Eeckenrhode. EME heeft een contract met de VvE waarin de 24-uurs 
aanwezigheid zorg (minimaal niveau 3) is overeengekomen. 

2. Profiel van de organisatie
Zorgvisie en kernwaarden 
EME levert deskundige zorg met respect voor de eigen identiteit en omgeving van 
cliënten. Eeckenrhode gaat hierbij uit van de eigen mogelijkheden van de cliënt om 
zodoende de eigen regie van de cliënt te versterken. 

De missie van Eeckenrhode is: Kwalitatieve hoogwaardige en verantwoorde zorg 
bieden waarbij invoelend vermogen naar de betrokken bewoner het uitgangspunt is. 
Visie is: Zorg en ondersteuning bieden met behoud van eigen kracht en regie. 

Deze kernwaarden bepalen hoe wij zorg bieden. 
- Kwaliteit 
- Positiviteit 
- Respect 
- Onafhankelijkheid 
- Flexibiliteit 

Visie op zorg en wonen 
Kwalitatieve hoogwaardige zorg bieden aan alle cliënten ongeacht geloof, 
achtergrond, geslacht. De familie speelt een uiterst belangrijke rol bij de zorg voor 
bewoners. Het ritme van de cliënten bepaalt de agenda van de behandelaar. 
Uitgangspunt is dat we geen vrijheidsbeperkende maatregelen inzetten. Tenzij de 
cliënt er zelf om vraagt. Er is dan ook een veilige woonomgeving, met ruime 
appartementen met een hal, woon- en slaapkamer, keuken en bakamer. De grootte 
varieert van 65-140 m2. Als er sprake is van risicovol gedrag, dan worden in overleg 
met familie en cliënt de risico’s ingeschat en geregistreerd. Samen wordt bepaald en 
afgesproken of de risico’s acceptabel zijn. Het doel blijft dat cliënten een leven lang 
kunnen blijven wonen met een goede kwaliteit van leven. 

   / 4 15



Uitsluitingscriteria 
Serviceflat Eeckenrhode heeft geen afgesloten afdeling en/of structuur voor 24-uurs 
begeleiding. De mogelijkheden om cliënten met gedragsproblematiek de zorg te 
leveren die zij nodig hebben wordt per geval beoordeeld. Mede in dit kader heeft 
EME uitsluitingscriteria. 

Financiën 
Financiers 
Eeckenrhode heeft een contract met EME voor de levering van thuiszorg 
(wijkverpleging en huishoudelijke zorg). Als onderaannemer van SAK blijft EME op 
de hoogte van alle ontwikkelingen in de zorg en wordt het team nauw betrokken bij 
diverse scholingen en ontwikkelingen. EME heeft een WTZI toelating (Wet 
Toelating Zorginstellingen) en levert zorg gefinancierd vanuit de ZVW 
(Zorgverzekeringswet), WLZ (Wet Langdurige Zorg), WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) en PGB (Persoons Gebonden Budget). Bewoners 
kunnen desgewenst zorg inkopen tegen het geldende uurtarief. 

In 2019 ontvingen 60 bewoners zorg en ondersteuning van de medewerkers van 
EME, voornamelijk op basis van ZVW indicaties en 4 WLZ indicaties. T.o.v. 2018 is 
dit een krimp van 23 zorgvragers (83). 

Doelgroepen 
Overzicht aantal cliënten met een WLZ-indicatie per doelgroep en leeftijdsverdeling 
binnen Eeckenrhode in 2019. 

Doelgroep Leeftijd Aantal

Dementie 60- 70 jarige

70- 80 jarige

80- 90 jarige

90-100 jarige 1

CVA 60- 70 jarige

70- 80 jarige

80- 90 jarige 2

90-100 jarige

Chorea van Huntington 60- 70 jarige

70- 80 jarige

80- 90 jarige

90-100 jarige

Ziekte van Parkinson 60- 70 jarige
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Type zorgverlening 
De ZZP-verdelingper doelgroep ziet er in 2019 als volgt uit. 

Bezoek Inspectiedienst Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
IGJ heeft een bezoek heeft gebracht op 25 september 2019. Het eerdere bezoek 
(tevens ook het eerste ter kennismaking) vond plaats in december 2016. Het volledige 
verslag van dit bezoek, opgesteld door IGJ, staat op de website van IGJ. 
EME is trots op het resultaat van dit bezoek. Een aantal kleine verbeterpunten dat 
aandacht behoeft is direct opgepakt en voor het eind van het jaar 2019 
geïmplementeerd: 
- Dubbele controle medicatie wanneer de cliënt de controle niet zelf kan uitvoeren: 

dit is opgelost doordat in die gevallen de zorgverlener een foto van de dosering 
stuurt naar een collega die per ommegaande feedback geeft op de foto.  

Ziekte van Parkinson

70- 80 jarige

80- 90 jarige 1 

90-100 jarige

Multiple Sclerose 60- 70 jarige

70- 80 jarige

80- 90 jarige

90-100 jarige

Palliatief terminale 60-70 jarige

70-80 jarige

80- 90 jarige 1

90-100 jarige

Overige 60- 70 jarige

70- 80 jarige

80- 90 jarige 4

90-100 jarige

Verpleeghuisplaatsen  Eeckenrhode

Doelgroep Aantal

ZZP 4 1

ZZP 5 1

ZZP 6 6

ZZP 7 0
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- Een huisarts is opnieuw aangesproken een uitvoeringsverzoek in het zorgdossier te 
melden. (Een uitvoeringsverzoek is een schriftelijke opdracht van de huisarts die 
hij/zij dient af te geven voor een voorbehouden handeling en dat in het zorgdossier 
van de cliënt aanwezig dient te zijn). 

- Melding Incidenten bewoners (MIB): voor komend jaar is het doel om uitvoeriger 
in te gaan op incidenten en meer te laten zien hoe herhaling voorkomen kan 
worden. (gerichter oplossingen etc. laten zien)  

IGJ richtte zich tijdens haar inspectiebezoek voornamelijk op de WLZ cliënten en 
persoonsgerichte zorg. Men deed de suggestie om meer dagactiviteiten te organiseren 
voor de kleine groep dementerenden. De dagbesteding op woensdag loopt goed, er 
wordt gedacht aan uitbreiding van deze activiteit naar nog een dag. Er is ook een 
aantal cliënten dat naar externe dagbehandelingen psychogeriatrie gaat. In onze 
feedback hebben we IGJ laten weten dat dementerenden niet de primaire doelgroep 
van Eeckenrhode is en men voor de dagbesteding binnen Eeckenrhode moet betalen. 
Dat is de reden dat aan uitbreiding van dagen wordt getwijfeld. EME ziet toename 
van de incidentie van dementie bij bewoners van Eeckenrhode. Voor instroom geldt 
nog steeds de toelatingseis geen diagnose dementie. Wanneer iemand een vorm van 
dementie heeft kan diegene niet meer op Eeckenrhode komen wonen. Wanneer een 
bewoner gaat dementeren wordt er alles aan gedaan gegeven de mogelijkheden het 
wonen en welzijn zo optimaal mogelijk af te stemmen op de situatie van de bewoner. 
Signaleringsgesprekken waar in een vroeg stadium de dementie wordt besproken en 
vervolgens cliënt en familie worden begeleid in het dementieproces zijn daarom van 
groot belang. 

Acties naar aanleiding van verbeterparagraaf (Kwaliteitsjaarplan 2019-2020) 
Punten vanuit de verbeterparagraaf voor zover in 2019 van toepassing: 

Relatie zorg en welzijn 
- Het ‘Kwaliteitsspel’ is met de teamleden gespeeld met positieve resultaten voor 

vervolg. 
- Periodiek overleg met de activiteitenbegeleidster heeft nog niet plaatsgevonden. De 

activiteitenbegeleidster heeft wel twee maal per jaar overleg met de 
bewonerscommissie. Van het zorgteam wordt verwacht dat zij cliënten stimuleren 
tot deelname activiteiten.  

- De rapportages op gebied van welzijn kunnen beter. Dit onderwerp krijgt in 2020 
extra aandacht. 

- Ideeën voor activiteiten komen niet voldoende vanuit de zorg. Wel hebben de 
zorgmedewerkers lezingen m.b.t. hulpmiddelen bijgewoond om hier zelf, en samen 
met de cliënt, meer beroep op te gaan doen. 
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Verbeterplan inzet hulpmiddelen 
- De regierol van de Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige/Verzorgende (EVV-

er) is belangrijk, de taakvolwassenheid van de EVV-ers blijft een aandachtspunt. 
- Software voor beveiligd emailverkeer, Zivver, is geïmplementeerd en loopt. 
- AED is inmiddels aanwezig. 

Overige punten 
- Zorgkaart Nederland: familie wordt gestimuleerd een waardering achter te laten. In 

het afsluitend gesprek met familie na verhuizen of overlijden van de cliënt is dit een 
vast onderwerp op de agenda maar ook in evaluatiegesprekken of multidisciplinaire 
overleggen (MDO) (zie ook hoofdstuk 4. Cliënttevredenheid). 

- Valpreventie trainingen voor cliënten (en alle bewoners van Eeckenrhode) heeft 
nog niet plaatsgevonden, wel heeft het zorgteam een cursus gehad op dit gebied. 

- De oprichting van een cliëntenraad is doorgeschoven naar 2020, 3e kwartaal, omdat 
de wetgeving gaat veranderen per 1/7/2021. Wel zijn reeds cliënten en een 
familielid benaderd met de vraag voor deelname. 

- Checklist voor het inwerken van nieuwe medewerkers is gereed (levend document). 
- De looproutes digitaliseren en het gereed maken van een evaluatiekalender van alle 

onderwerpen die met een bepaalde frequentie geëvalueerd dienen te worden zijn 
doorgeschoven i.v.m. de werkzaamheden tijdens de overgang naar een nieuwe 
hoofdaannemer per 1 januari 2020 en het programma Verbetering doelmatigheid. 

Bewoners- en familieparticipatie 
Bewoners- en familieparticipatie is van essentieel belang. De cliënt maakt met het 
zorgteam afspraken hoe hij/zij de zorg wenst, stemt tijdstippen af en is hierin 
bepalend. Door middel van “Carenzorgt”, een digitaal communicatiemiddel, kan 
de cliënt en zijn/haar familie (alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt) 
inzage hebben in het elektronisch dossier van henzelf en/of hun ouders. Dit bevordert 
een optimale communicatie tussen de cliënt/familie en zorgverlener.  

De  cliënt kiest zijn/haar eigen huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut of andere 
externe hulpverleners. Eeckenrhode heeft een fysiotherapeut in huis. Indien het 
zorgteam een licht dementieel beeld bij een zorgvrager vermoedt wordt in 
samenspraak met de familie en huisarts een zorgtrajectbegeleider ingeschakeld. Deze 
gaat samen met de bewoner en familie na diagnostisering het dementieel beeld volgen 
en EME als zorgaanbieder ondersteunen. EME hanteert transparante 
uitsluitingscriteria welke bij de intake van een bewoner worden besproken. 
Doelstelling hiervan is duidelijke verwachtingen stellen naar de bewoner en haar/zijn 
familie. 

Eeckenrhode heeft een eigen verpleegkundige die bekwaam en bevoegd is om ZVW 
en WLZ indicaties te stellen. Eeckenrhode werkt met een digitaal zorgdossier. Het 
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zorgdossier wordt twee maal per jaar met de cliënt en familie geëvalueerd en opnieuw 
ondertekend voor akkoord door de zorgvrager. 
Voor de cliënten met een WLZ (Wet Langdurige Zorg) vindt twee maal per jaar een 
multidisciplinair overleg (MDO) plaats waarbij een Specialist Ouderenzorg (SO) 
(van Stichting Valkenhof in Valkenswaard) aanwezig is. De SO wordt door de 
betreffende huisarts benaderd en uitgenodigd voor het MDO. 
De SO kenmerkt zich door een holistische benaderingswijze wat een meerwaarde kan 
zijn voor de kwaliteit van zorg voor de client. 

Digitale medictietool 
NCare is een softwarepakket van NControl waarmee de papieren medicatie 
toedienregistratie vervangen wordt door een digitale toedienregistratie. NCare heeft 
als doel de kwaliteit en efficiency van de geneesmiddeldistributie, van medicatie 
voorschrijven tot en met inname van de medicatie, steeds verder te optimaliseren 
Het digitale medicatiesysteem is sinds 2018 volledig geïmplementeerd. 
De doelstelling om aanzienlijk minder fouten te maken is behaald. Verpleegkundigen, 
verzorgenden en inmiddels ook Helpenden- plus medewerkers werken naar 
tevredenheid met het systeem. 

FTO (Farmaco Therapie  Overleg) 
Elk jaar wordt een FTO overleg gepland. Dit is een overleg waar de medicatie van 
elke bewoner waarvoor EME verantwoordelijk is voor toediening van/toezicht op 
medicatie wordt besproken. 
Aan dit overleg nemen 3 partijen deel:  
- apotheker 
- huisarts 
- EVV-er (eerst-verantwoordelijke verpleegkundige/verzorgende) 
Mutaties in de medicatie worden met de cliënt besproken en direct doorgevoerd.  

Relatie zorg en welzijn
Je prettig voelen is het gevolg van een complex van factoren. De zorg voor onze 
bewoners kan nooit op zich staan. De relatie tussen zorg en welzijn is één van de 
belangrijke thema’s in het woonzorgconcept van Eeckenrhode. 
Teamleden zijn belangrijk bij het stimuleren van bewoners voor deelname 
aan activiteiten, het onderhouden van sociale contacten en voorkoming van 
vereenzaming. Om in een tijd van zorgkrapte de relatie zorg en welzijn te blijven 
optimaliseren wordt de samenwerking tussen formele zorg  door EME en informele 
zorg door mantelzorgers, steeds belangrijker. Bovendien is alles erop gericht dat de 
verschillende disciplines binnen Eeckenrhode samenwerken in het belang van de 
bewoners. 
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Kwaliteit en veiligheid
Als onderaannemer van SAK neemt Eeckenrhode deel aan de interne kwaliteits-
Audits die SAK organiseert. De teamcoach heeft elk kwartaal overleg met de 
staffunctionaris kwaliteit van SAK. Hierdoor blijft EME op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen en wettelijke maatstaven die verplicht zijn vanuit het IGZ 
en het Zorgkantoor. Een verpleegkundige is aangesteld als aandachtsfunctionaris 
kwaliteit en neemt maandelijks voor Eeckenrhode deel aan het kwaliteitsoverleg van 
de aandachts-functionarissen van SAK. 
De verzorgenden en verpleegkundigen worden meegenomen in de planning van de 
verplichte jaarlijkse BIG scholing (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) die 
SAK met het skillslab van het Catharinaziekenhuis organiseert. Binnen het team zijn 
medewerkers aandachtsfunctionaris, en daarmee aanspreekpunt, van diverse 
werkonderdelen. Op directieniveau vindt twee tot vier keer overleg per jaar plaats.  

Samenwerking Vitalis Woonzorg Groep 
Per 1 januari 2020 wordt de samenwerking tussen EME en SAK beëindigd. Na een 
samenwerking van 7 jaar heeft EME besloten om te gaan samenwerken met Vitalis 
Woonzorg Groep, een grote zorginstelling in Eindhoven. Vitalis heeft veel ervaring 
met residentieel-woon concepten (scheiding wonen-zorg). Dit sluit beter aan bij de 
activiteiten van EME. Aan SAK hebben wij veel te danken op gebied van onze groei 
in kwaliteit en als zorgbedrijf in het algemeen. In onze afsluitende gesprekken hebben 
we dit expliciet benoemd en SAK hier hartelijk voor bedankt. 

EME is ervan overtuigd zich verder te kunnen ontwikkelen met de expertise van 
Vitalis, mede vanwege het feit dat er veel kennis is op gebied van residentieel wonen 
met zorg. Vitalis heeft laten weten ook van ons te kunnen leren, zij zijn geïnteresseerd 
hoe EME organisatie onderdelen heeft geregeld. Uitwisselen van kennis is een 
belangrijk onderdeel in de samenwerking op managementniveau. 

In het laatste kwartaal hebben directeur, locatiemanager en teamcoach alle 
voorbereidingen getroffen met betrokken Vitalis collega’s om de samenwerking een 
goede start te geven per 1 januari 2020. Ook zijn zij uitgenodigd op Eeckenrhode om 
kennis te komen maken met onze locatie. Diverse disciplines van Vitalis hebben met 
EME afspraken gemaakt over overlegvormen, vervanging van indicatiesteller en ook 
eventuele inzet van personeel van Vitalis vanuit de flexpoule, wanneer dit nodig zou 
zijn. 

De zorg betaalbaar houden 
Aan doelmatigheid (gemiddelde hoeveelheid geleverde zorg per cliënt) worden hoge 
eisen gesteld. Zorgverzekeringen vergoeden steeds minder zorg waardoor alles onder 
een vergrootglas is gelegd en waar nodig aangepast: 
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- De indicaties zijn stuk voor stuk opnieuw beoordeeld en waar nodig aangepast. 
(Wat kan de cliënt zelf, wat kunnen familie/vrijwilligers betekenen? Zijn 
hulpmiddelen een oplossing? Dan pas bepalen wat de zorg kan betekenen.)  

- Het zorgteam is ingelicht over hetgeen ons te doen staat vanaf 2020. 
- In januari 2020 vindt een presentatie plaats voor de cliënten en hun familie waarin 

duidelijk wordt gemaakt wat er van hen wordt verwacht en waar naar gekeken 
wordt alvorens professionele zorg op te starten. Zelfredzaamheid is hierbij het 
sleutelbegrip. 

- Er wordt gekeken naar efficiency in de looproutes van medewerkers. 
- Er volgt een overzicht van wat zorgmedewerkers momenteel doen aan 

huishoudelijke taken bij de cliënten die door de HVZ medewerkers uitgevoerd 
kunnen worden. Een HVZ-er zal zo snel mogelijk voor deze taken ingezet worden. 
Cliënten betalen hiervoor een uurtarief omdat deze taken wegvallen uit de 
indicatie. 

Hoewel EME, net zoals andere zorgleveranciers, flink moet bezuinigen blijven wij 
staan voor veilige en kwalitatief goede zorg. Bij de bezuinigingen blijven 
verantwoorde en persoonlijke zorg en veiligheid het uitgangspunt. 

3. Medewerkers
EME heeft de volgende medewerkers in dienst: 

functie aanta
l fte verantwoordelijkheden

directeur 1 0,4

- eindverantwoordelijk 
- HRM 
- financiën 
- ICT

locatiemanager 1 0,24

- kwaliteitsbeleid 
- AVG 
- relatie tussen zorg en welzijn 
- deelname directie overleg SAK 
- monitoring zorgteam en HVZ 
- risico-inventarisatie en evaluatie 

(RI&E)

teamcoach 1 0,5
- aansturing team 
- beleid opleidingen 
- kwaliteitsbeleid

Wijkverpleegkundige  
(niveau 5) 1 0,7

- indicatiestelling 
- verpleging 
- evv-er
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Daarnaast werkt EME met in totaal 2 zzp-ers (0,7 fte). 

Taken verpleegkundige 
De verpleegkundigen zijn gekoppeld aan een aantal vaste zorgvragers waar men 
samen met de helpenden de zorg aan levert. Voor een aantal toegewezen zorgvragers 
stelt de verpleegkundige een zorgplan op en is verantwoordelijk voor de coördinatie 
(EVV-schap). De EVV-er begeleidt verzorgenden en helpenden, onderhoudt contact 
- en overlegt met huisartsen, hulpverleners en externe instanties. Signaleert 
en rapporteert, bewaakt indicaties, houdt familie- en evaluatiegesprekken en 
functioneert als verantwoordelijke dienst. 

Taken verzorgende 
De IG-ers hebben dezelfde verantwoordelijkheden als hierboven genoemd bij de 
verpleegkundige. Daarnaast doen zij een beroep op een collega-verpleegkundige 
wanneer de situatie daar om vraagt. 

Taken helpende (plus) 
De helpenden (plus) verzorgen en begeleiden bewoners, dragen zorg voor de 
maaltijdvoorziening in het appartement. De helpende plus is verder bevoegd en 
bekwaam om medicatie uit te reiken en om bepaalde wondbehandelingen uit te 
voeren. 

Taken medewerker HVZ 
De medewerkers HVZ dragen zorg voor de schoonmaak van het appartement. Naast 
de werkzaamheden hebben deze medewerkers ook een belangrijke sociale functie 
naar de zorgvrager toe. 

verpleegkundigen (niveau 4) 4 1,4 - verpleging 
- evv-er

verzorgenden IG (niveau 3) 4 2,7 - verzorging 
- evv-er

helpenden plus (niveau 2) 2 1,5 - verzorging
helpenden (niveau 2) 8 2,7 - verzorging
zorghulpen (niveau 1) 4 0,55 - interieurverzorging
stagiaires (niveau 2 en 3) 3 1,2 - verzorging
administratie 1 0,4

totaal 31 12,29
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Aandachtsfunctionarissen
Alle verpleegkundigen en verzorgenden IG zijn aandachtsfunctionaris voor een 
bepaald gebied. Deze taakverdeling zorgt voor een spreiding van de werkdruk, 
betrokkenheid en verdieping van de verschillende aandachtsgebieden. Bovendien 
worden talenten en interesses van teamleden hiermee optimaal benut. Enkele 
aandachtsgebieden: 
- aandachtsfunctionaris kwaliteit/indicaties 
- aandachtsfunctionaris ergo 
- aandachtsfunctionaris MIB/MIM 
- aandachtsfunctionaris werkbegeleiding 
- aandachtsfunctionaris medicatie 
- aandachtsfunctionaris mutaties op looproutes 

EME is een erkend leerbedrijf voor stagiaires en leerlingen. 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
In 2019 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden onder alle teamleden 
(zorg en huishoudelijke hulpen). De tevredenheid onder de medewerkers is groot. 
Aan de enkele aandachtspunten is direct zorg besteed. 
Met de komst van de Wet Arbeid in Balans is in december 2019 aan alle 
medewerkers gevraagd of zij hun min/max contract wensten te behouden of voor een 
vast aantal uren koos. De voorkeur van elke medewerker is geformaliseerd. 

Deskundigheidsbevordering 
Kwaliteit hangt nauw samen met kennis en deskundigheid. EME houdt met 
opleiding en scholing van medewerkers de kwaliteit hoog en blijft het team 
voortdurend ontwikkelen. 

- De Bedrijfshulpverlening (BHV) wordt jaarlijks herhaald. Twee zorgmedewerkers 
maken deel uit van de BHV, alsook een aantal bewoners van Eeckenrhode. In 2019 
is Eeckenrhode AED punt in de wijk geworden. In 2020 volgt een uitleg van 
gebruik van de AED voor alle geïnteresseerden op Eeckenrhode. 

- De locatiemanager heeft de scholing Preventiemedewerker gevolgd eind 2019 en 
de RI&E gemaakt. Vanuit het zorgteam is één niveau 3 medewerker 
aandachtsvelder om de RI&E punten mee op te gaan lossen maar ook als 
aandachtsvelder op de vloer zich met dit onderwerp bezig te houden en waar nodig 
verbeteringen aan te brengen. 

- Eén medewerker heeft de cursus werkplekcheck (ARBO onderdeel) gevolgd bij 
Vitalis en zal buiten de zorgwerkplekken ook de werkplekken van de VvE 
Eeckenrhode beoordelen en waar nodig voor verbetering vragen. 

- Uitleg over de Wet Zorg en Dwang, die geldt per 1 januari 2020, is gevolgd door 
een teamlid en de teamcoach bij Vitalis. 
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Intervisie  
Elk kwartaal vindt een intervisie bespreking plaats voor de verpleegkundige en 
verzorgende. Deze wordt in samenspraak  met de verpleegkundigen en verzorgenden 
door de teamcoach voorbereid. Vooraf worden casuïstieken ingediend. Het doel is 
kwaliteitsverbetering en teamontwikkeling. Deelnemers bespreken onderling de 
casuïstiek, interventies worden uitgewerkt, vastgelegd en uitgevoerd. 
Elk kwartaal vindt ook een intervisie bespreking plaats met de helpende 
medewerkers. (indien nodig wordt hiervoor een verpleegkundige uitgenodigd om 
zaken toe te lichten). 

Ziekteverzuim
EME heeft in 2019 een aantal langdurig zieken gehad.  
Ziekteverzuim 2017: 2,05% 
Ziekteverzuim 2018: 1,16% 
Ziekteverzuim 2019: 6,79% 

Ter vergelijking; het landelijk percentage van verzuim in de thuiszorg in 2019 
bedroeg 7,3%. 

4. Cliënttevredenheid
Te allen tijde behoudt de cliënt de regie over zijn/haar leven. Hij/zij geeft wensen en 
behoeftes met betrekking tot zorg en begeleiding door aan de EVV-er. Indien nodig 
gaat de EVV-er in onderhandeling met de cliënt. De EVV-er is de contactpersoon 
voor de cliënt en zijn/haar familie. Wekelijks vindt een contactmoment plaats met de 
cliënt om te toetsen of deze tevreden is of over andere vragen die de cliënt 
bezighouden. De EVV-er is er verantwoordelijk voor dat afspraken met de cliënt 
worden gecommuniceerd in het team. Naast de EVV-er is een niveau 2 teamlid als 
‘maatje’ gekoppeld aan een cliënt. De cliënt heeft op deze manier een aantal duidelijke 
vaste aanspreekpunten in het team. 

De cliënt weet wie zijn/haar EVV-er is, twee maal per jaar vindt een evaluatie plaats 
van het zorgdossier en wordt de tevredenheid besproken en daar waar nodig 
afspraken aangepast/vernieuwd.  

Zorgkaart Nederland 
Vanaf begin 2018 staat EME vermeld op Zorgkaart Nederland. Met deze feedback-
tool kunnen we de tevredenheid van bewoners peilen en zijn wij in staat om onze 
kwaliteit continue te monitoren en te verbeteren.  
- Nieuwe bewoners van Eeckenrhode ontvangen bij het inhuizen een intakepakket 

waarin de flyer van Zorgkaart Nederland is opgenomen. 
- Bij afsluitende gesprekken met familie wordt de mogelijkheid voor een beoordeling 

op Zorgkaart Nederland opnieuw onder de aandacht gebracht.  
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- Tijdens de evaluatiegesprekken die tweemaal per jaar plaatsvinden wordt ZKN 
eveneens onder de aandacht gebracht. 

Tot 8 maart 2020 heeft EME 16 beoordelingen op Zorgkaart Nederland ontvangen 
met een gemiddelde score van 9,1 (op een schaal tot 10,0). 

Klachten 
Voor melding van officiële klachten bestaat de klachtenregeling van de 
hoofdaannemer Stichting Sint Annaklooster. In 2019 is er geen officiële klacht 
gemeld. 

Echter nemen wij alle klachten serieus, zorgen voor een adequate oplossing naar 
tevredenheid van de cliënt en willen herhaling voorkomen in het kader van 
kwaliteitsverbetering 

Tot slot
Vanuit de bewonerscommissie van Eeckenrhode en management van Verening van 
Eigenaars Eeckenrhode is een bewonerstevredenheidsonderzoek gehouden. Overall 
waarderen bewoners alle facetten van Eeckenrhode met een 8,4! Meting van 
tevredenheid over de zorg en huishoudelijke hulpen die EME levert maakten 
onderdeel uit van het onderzoek. Ook op deze punten werd goed gescoord! Een en 
ander in lijn met de beoordeling van EME op ZorgkaartNederland.nl. 

We gaan in 2020 de positieve lijn voortzetten. Er zijn genoeg uitdagingen, die gaan 
we met zijn allen aan! 

Pascalle Jacobs 
Locatiemanager 

Wilma Maas 
Teamcoach Zorg 
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