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1. Aanleiding

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is opgenomen in het register van het Zorgin-
stituut en vormt daarmee de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuis-
zorg. Het hoofddoel van de verpleeghuiszorg is om een zo goed mogelijke bijdrage te 
leveren aan de kwaliteit van het leven van onze cliënten. Voor de hele sector en alle 
betrokken partijen beschrijft dit kader wat cliënten en naasten mogen verwachten van 
verpleeghuiszorg. Het is de cliënt die bepaalt hoe zorgverleners en zorgorganisaties zo 
optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar le-
ven. Het kader biedt opdrachten voor zorgverleners en organisaties om samen de 
kwaliteit te verbeteren, het lerend vermogen te versterken en vormt het kader voor ex-
tern toezicht, inkoop en contracteren van zorg. De verantwoording voor de uitvoering 
van de verdere ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitskader ligt bij de zor-
gorganisaties zelf. 

2. Inleiding

Service"at Eeckenrhode is een wooncomplex voor senioren. Indien men zorg nodig 
heeft kan deze 24 uur per dag, 7 dagen van de week worden geboden door Exploita-
tiemaatschappij Eeckenrhode bv (verder EME). EME werkt sinds 1 januari 2020 als 
onderaannemer van de Vitalis WoonZorggroep (verder: Vitalis), gevestigd in Eindho-
ven. EME heeft een team van circa 25 gekwali!ceerde medewerkers dat alleen wijk-
verpleging in Service"at Eeckenrhode levert.  
Indien de zorgvraag complexer wordt, zelfstandigheid van de cliënt onder druk staat 
en/of er sprake is van onplanbare zorg wordt een WLZ-indicatie aangevraagd.  Bin-
nen Eeckenrhode wonen in totaal 9 WLZ geïndiceerde cliënten met een ZZP indi-
catie 4 en hoger. De WLZ zorg wordt geleverd via een MPT (moduliair pakket 
thuis). 
EME is erkend leverancier voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
voor huishoudelijke hulp. In 2021 hopen wij eveneens leverancier te worden voor de 
functie begeleiding vanuit de WMO. 

Eeckenrhode biedt bewoners de mogelijkheid in een kleinschalige woonomgeving 
zoveel mogelijk in zelfstandigheid het leven te leiden zoals zij/hij dat wil.  
Uitgangspunt van EME in de langdurige zorg thuis met een WLZ indicatie is de 
bewoner als mens. Hierbij zijn alle leefdomeinen van belang. 
De zorg en ondersteuning worden multidisciplinair en integraal vormgegeven en zijn 
dienend aan de zelfredzaamheid, eigen regie en kwaliteit van leven van de cliënt. 
Eeckenrhode biedt bewoners een omgeving waarin het makkelijk is om sociale con-
tacten te leggen, activiteiten te ontplooien en op de hoogte te blijven van de ontwik-
kelingen in onze maatschappij. 
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Service"at Eeckenrhode biedt een breed aanbod aan dienstverlening zoals catering, 
huismeester, interieurverzorgenden, receptie en activiteitenbegeleidster om bewoners 
te faciliteren. De aanwezigheid van 24-uurs thuiszorg is ondersteunend.  
De zorg is vraag-gestuurd en individueel afgestemd. Dit maakt het mogelijk dat cli-
ënten ook met een grote zorgbehoefte, in de meeste gevallen tot aan het levenseinde, 
zelfstandig op Eeckenrhode kunnen blijven wonen. Elke cliënt heeft een eigen digi-
taal zorgleefplan. Mantelzorgers, vrijwilligers en het informele netwerk spelen hierin 
een belangrijke rol.  

Met dit kwaliteitsplan geeft Eeckenrhode inzicht voor cliënten met een WLZ indica-
tie en hun naasten in wat zij mogen verwachten van de zorgverlening. Het geeft 
voorts inzicht in de manier waarop er vorm wordt gegeven aan het verbeteren van 
kwaliteit en het versterken van het lerend vermogen van de organisatie. Met als resul-
taat dat de geboden zorg ondersteunend is aan de kwaliteit van leven die de cliënt na-
streeft.  

3. 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 bie-
den waarbij invoelend vermogen naar de betrokken bewoner het uitgangspunt is. 
Onze visie is dat zorg en welzijn nauw met elkaar samenhangen en de inzet van zorg 
altijd vanuit een holistische benadering van de cliënt moet worden bekeken. En dat 
eigen regie en zelfstandigheid van de cliënt bijdragen aan het welzijn van de cliënt. 

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, achter-
grond, geslacht. De familie en vrijwilligers spelen 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 cli-
ënt er zelf om vraagt. Er is dan ook een veilige woonomgeving, met ruime apparte-
menten met een hal, woon- en slaapkamer, keuken en badkamer. De grootte varieert 
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van 68-140 m2. Als er sprake is van risicovol gedrag, dan worden in overleg met fa-
milie, cliënt en huisarts 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. 

Uitsluitingscriteria 
Service"at Eeckenrhode heeft geen afgesloten afdeling en/of structuur voor 24-uurs 
begeleiding. De mogelijkheden om cliënten met gedragsproblematiek de zorg te leve-
ren die zij nodig hebben wordt per individu beoordeeld. Mede in dit kader heeft 
EME uitsluitingscriteria geformuleerd (bijlage 2). 

Doelgroepen 
Overzicht aantal cliënten met een WLZ-indicatie per doelgroep en leeftijdsverdeling 
binnen Eeckenrhode per 1 januari 2021: 

Doelgroep Leeftijd Aantal
Dementie 60- 70 jarige

70- 80 jarige
80- 90 jarige 6
90-100 jarige 1

CVA 60- 70 jarige

70- 80 jarige
80- 90 jarige 1
90-100 jarige

Ziekte van Parkinson 60- 70 jarige

70- 80 jarige
80- 90 jarige 1 
90-100 jarige

Palliatief terminale 60-70 jarige
70-80 jarige
80-90 jarige
90-100 jarige
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De opbouw van de doelgroep naar ZZP: 

Pro!el personeelssamenstelling per januari 2021 

In totaal 22 vrijwilligers, waaronder een aantal bewoners van Eeckenrhode, onder-
steunen groepsactiviteiten van de VvE Eeckenrhode of één op één bij bewoners. 

Doelgroep Aantal
ZZP 4 1
ZZP 5 7
ZZP 6 1
ZZP 7 0

functie aantal fte

directeur 1 0,4

locatiemanager 1 0,24

teamleider 1 0,5

wijkverpleegkundige (niveau 5) 1 0,75

verpleegkundigen (niveau 4) 2 1,3

verzorgenden IG (niveau 3) 4 3,1

helpenden plus (niveau 2) 2 1,2

helpenden (niveau 2) 6 2,8

zorghulpen (niveau 1) 6 1,1

stagiaires (niveau 2 en3) 2 0,75

administratie 1 0,4

totaal 25 12,49

Daarnaast werkt EME met één verpleegkundige op ZZP-basis, 0,7 
FTE.
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Aantal stagiaires per niveau in Eeckenrhode in 2020

In-, door- en uitstroomcijfers 2020

EME vindt het een uitdaging om een doelgerichte balans te houden tussen enerzijds 
continuïteit en anderzijds vernieuwing afgestemd op de behoefte van cliënten en de 
ontwikkelingen. Idealiter geeft in-, door- en uitstroom bewegingsruimte om te ko-
men tot een verbeterde personeelssamenstelling en illustreert het de mate waarin de 
organisatie weet aan te sluiten op de loopbaanwensen van de zorgverleners. 

4. Kwaliteit en veiligheid

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat over de wijze waarop de cliënt in alle 
levensdomeinen uitgangspunt is van de zorg - en dienstverlening. Met als doel om de 
bijdrage aan de kwaliteit van leven van een bewoner zo optimaal mogelijk te laten 
zijn. Hieronder volgt de beschrijving van de wijze waarop we dit binnen Eeckenrhode 
invulling geven. 

Compassie 
De zorgverleners kennen het levensverhaal van de bewoner. Het vertrekpunt van de 
zorgverlening zijn steeds de waarden, leefstijl, normen en wensen van de bewoner, zijn 
naaste(n) en mantelzorger(s). De volgende instrumenten worden ingezet om het le-
vensverhaal te kennen en hier invulling aan te geven: 
  
- De breed gedragen visie op zorg en wonen, gaat uit van uniciteit. Iedere bewoner is 

uniek met een eigen levensverhaal. Doel is te achterhalen wat de bewoner belangrijk 
vindt en wat de bewoner niet wil, daar houden we rekening mee en dit komt tot 
uitdrukking in het zorgleefplan. 

- We werken zoveel mogelijk belevingsgericht en vraag gericht dit kunnen bijvoor-
beeld aanpassingen zijn op basis van de wensen en behoeften van de cliënt in het 
eetpatroon of ADL. Hierdoor zijn we in staat om de zorg op de individuele wensen 
van de bewoner af te stemmen. 

Niveau Aantal
BOL 2 (Beroepsopleidende Leerweg) 2
BOL 3 0

Instroom 2
Doorstroom 0
Uitstroom 4
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- Medewerkers hebben in 2018 een scholing dementie gevolgd. Hoewel dit niet de 
doelgroep is krijgen wij te maken met dementie onder bestaande bewoners. De ver-
schillende fases van dementie zijn besproken gecombineerd met praktijkvoorbeel-
den. Belangrijk gegeven is de samenwerking met de informele zorg (familie, vrijwil-
ligers). Deze samenwerking wordt geïnitieerd en begeleid door de EVV-er en is 
meerdere malen tijdens intervisie bijeenkomsten behandeld. In de komende jaren 
zal er nog meer aandacht zijn voor het onderwerp dementie. 

Uniek zijn 
Binnen Eeckenrhode wordt de bewoner gezien als mens met een persoonlijke con-
text. Er is aandacht voor wat een bewoner belangrijk en zinvol vindt om te doen. De 
bewoner kan zoveel mogelijk zijn of haar eigen keuzes maken en de eigen levensstijl 
voortzetten. We laten bewoners in hun waarde, zij kunnen kiezen en er wordt reke-
ning gehouden met hun wensen. 

Autonomie 
De bewoner heeft zoveel mogelijk de kans om zelf sturing over hun leven te houden, 
waarbij gezamenlijk de veiligheidsrisico’s afgezet worden tegen de kwaliteit van leven. 

Eeckenrhode hanteert transparante uitsluitingscriteria t.a.v. het cognitief welzijn. In-
dien een bewoner bij inhuizing een diagnose dementie heeft kan deze niet op Eec-
kenrhode komen wonen. Uitgangspunt is veilige en professionele zorg. 
Mocht er zich een dementieproces ontwikkelen indien een bewoner al in Eeckenrho-
de woonachtig is, kan deze hier in principe blijven wonen (zie bijlage 1 Uitsluitings-
criteria). Tijdens de eerste kennismaking met potentiële bewoners worden de uitslui-
tings-criteria uitgereikt en mondeling toegelicht. Bij twijfel over eventuele gedrags-
problematiek wordt een diagnose van de huisarts/geriater verlangd. 

Dementie 
Mocht een bewoner gedurende de periode dat hij/zij woonachtig is in Eeckenrhode 
gaan dementeren, wordt zorgvuldig in samenspraak met de huisarts, bewoner en 
naasten, geïnventariseerd hoe EME hierin het beste de bewoner kan begeleiden en de 
zorg kan bieden die nodig is. Te denken valt aan het aanvragen van externe dagbeste-
ding waarbij de bewoner structuur aangeboden krijgt en de eventuele partner ontlast 
wordt. Binnen Service"at Eeckenrhode biedt EME op woensdagen een mogelijkheid 
voor dagbesteding voor licht dementerende bewoners. Indien de dementie zich verder 
ontwikkelt en de bewoner een gevaar voor zichzelf of andere bewoners vormt, overlast 
veroorzaakt voor medebewoners, dwaalgedrag of wegloop gedrag gaat vertonen zal in 
samenspraak met de familie, wijkverpleegkundige, EVV-er, zorgtrajectbegeleider en 
huisarts een verpleeghuisindicatie worden aangevraagd. In de overbruggingsperiode 
wordt met een netwerk van familie, vrijwilligers en zorg op een verantwoordelijke 
wijze de kwaliteit van zorg uitgevoerd passend bij de individuele client.  
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Veiligheidsrisico’s 
Een belangrijk onderdeel van langdurige zorg thuis van bewoners met een WLZ in-
dicatie blijft  de inschatting of de zorg verantwoord en veilig thuis kan worden gele-
verd. Op het moment dat veiligheidsrisico’s ontstaan worden deze met alle belang-
hebbenden afgewogen en komt dit tot uitdrukking in het zorgleefplan. De huisarts is 
hierbij betrokken en er kan beroep worden gedaan op een zorgtraject-begeleider en 
specialist ouderengeneeskunde. De afweging van de overige veiligheidsrisico’s vindt 
op dezelfde manier plaats. Indien een bewoner in zorg komt zijn de wensen met be-
trekking tot het levenseinde onderwerp van het gesprek. Dit gesprek vindt plaats met 
de bewoner, de familie en de EVV-er. Afspraken die hieruit voortvloeien worden 
vastgelegd in het zorgleefplan. Tijdens de evaluaties met de cliënt (voor cliënten met 
een WLZ-indicatie multi-disciplinaire overleggen) die tweemaal per jaar plaatsvin-
den worden deze afspraken geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 

Op Eeckenrhode worden onderstaande instrumenten en/of methoden ingezet: 
- De veiligheidsrisico’s worden in kaart gebracht met gebruik van de ‘Risico app’. Na 

score wordt deze besproken in het multidisciplinaire overleg. Vervolgens worden de 
risico’s en de te tre#en maatregelen vastgelegd in het zorgleefplan. 

- Tijdens het multidisciplinaire overleg worden veiligheidsrisico’s afgewogen. 

Zorgdoelen 
Alle bewoners beschikken binnen 24 uur over een voorlopig zorgleefplan met daarin 
verwerkt de items die nodig zijn om veilige en persoonsgerichte zorg te leveren. 
Binnen 6 weken is er een de!nitief zorgleefplan opgesteld dat besproken wordt in het 
eerstvolgende multidisciplinaire overleg. Dit zorgleefplan komt tot stand met betrok-
kenheid van de bewoner en zijn/haar mantelzorgers. Het opstellen van het zorgleef-
plan wordt gedaan door de EVV-er (Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige/Ver-
zorgende). Een EVV-er heeft minimaal niveau 3 IG. Aan elke EVV-er is een tweede 
medewerker verbonden als vervanger (maatje). De naam van de EVV-er is vastgelegd 
in het zorgleefplan en is bekend bij cliënt en familie. Hij/zij is het eerste aanspreek-
punt voor hen. Bij afwezigheid neemt een collega-EVV-er waar. Samen met de be-
woner, de mantelzorger en EVV-er worden haalbare zorgdoelen bepaald en doorge-
voerd. Eeckenrhode gebruikt hiervoor de OMAHA systematiek. De zorgdoelen wor-
den minstens 2 maal per jaar geëvalueerd tijdens het MDO of indien nodig vaker.  

Wonen en welzijn 
Wonen en welzijn gaat over de wijze waarop de zorgverleners en zorgorganisatie oog 
hebben voor optimale levenskwaliteit en welzijn van de bewoner en hun naaste(n). 

Zingeving 
De zorgverleners hebben aandacht voor de speci!eke levensvragen van de bewoner. 
Tijdens het intakegesprek zijn de mogelijkheden en de vraag van de bewoners en 
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zijn/haar mantelzorgers het uitgangspunt voor invulling van het zorgleefplan. We 
luisteren goed en gaan op zoek naar de vraag achter de vraag.  

Zinvolle tijdsbesteding 
Binnen Eeckenrhode kan een bewoner deelnemen aan een grote diversiteit aan activi-
teiten, waarbij er aandacht is voor sociale verbinding, samenzijn met leeftijdgenoten, 
plezier, educatie, bewegen en naar buiten gaan. Hierbij kan er ondersteuning geboden 
worden door vrijwilligers en/of familie. De VvE faciliteert voor bewoners activiteiten 
om vereenzaming te voorkomen maar ook activiteiten waar bewoners samen met hun 
familie aan kunnen deelnemen of met andere leeftijdsgroepen zoals met de kinderen 
van de basisschool uit het dorp in aanraking komen. Elke dag kunnen bewoners ge-
zamenlijk ko$e drinken en de maaltijd nuttigen in de Tuinzaal. Voor de maaltijd 
kunnen ook gasten worden uitgenodigd. 
Er is veel aandacht voor bewegen en buiten wandelen. Eenmaal per week wordt er 
een IVN (natuureducatie) gerelateerde activiteit georganiseerd door een bewoner die 
dit doet als vrijwilligerswerk. Op gebied van beweging is er wekelijks gym, yoga en is 
er een fysioruimte waar de fysiotherapeut een aantal bewegingsgroepen en !tness be-
geleidt. Eenmaal per week vindt dagbesteding voor bewoners met geheugenproble-
matiek plaats. 

Schoon en verzorgd lichaam en kleding 
De bewoner krijgt naar eigen wens en behoefte en in overleg met naaste(n) persoon-
lijke verzorging. De bewoner wordt verzorgd op basis van de zorgbehoefte en per-
soonlijke behoefte van zijn/haar gewoontes. De afspraken worden in het zorgleefplan 
vastgelegd. In de meeste gevallen wordt de was door de mantelzorgers of zorghulpen 
van EME gedaan, er is ook een mogelijkheid om gebruik te maken van een externe 
voorziening voor de persoonlijke was. Er is een kapsalon in het complex en er zijn 
vaste leveranciers voor schoonheidsbehandelingen, manicure en (medische) pedicure. 

Familie participatie en inzet vrijwilligers 
Naaste(n) en betrokkenen uit het sociale netwerk van de bewoner krijgen de ruimte 
om in de zorg te participeren. Er is op Eeckenrhode een vastgesteld en geïmplemen-
teerd vrijwilligersbeleid. Het elektronisch zorgdossier is toegankelijk middels het di-
gitaal communicatiemiddel online portaal ‘Caren Zorgt’ voor cliënten, en met goed-
vinden van de cliënt voor hun eerste contactpersoon. Men heeft inzicht in het 
zorgleefplan en er is berichtenverkeer mogelijk. Meerwaarde is dat familie geïnfor-
meerd wordt, vragen kan stellen en helpt met het samen inrichten van persoonsge-
bonden zorg. 
Cliënt en familie/mantelzorger worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij het multidis-
ciplinaire overleg met een specialist ouderengeneeskunde (SO) waar tevens het 
zorgleefplan samen wordt geëvalueerd. Eén week voorafgaande aan het MDO krijgt 
de bewoner en familie het zorgplan ter inzage thuisgestuurd om voldoende voorbe-
reid te zijn op het gesprek. 
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Wooncomfort 
Eeckenrhode  ligt in een parkachtige omgeving, niet ver verwijderd van het winkelge-
bied. De Buurtbus heeft zijn standplaats op Eeckenrhode en rijdt van maandag t/m 
vrijdag 8 keer per dag een route waardoor bewoners zelfstandig hun boodschappen 
kunnen doen of naar het Maxima Medisch Centrum Veldhoven kunnen gaan. Bewo-
ners hebben een eigen huur- of koopappartement, dat ze met eigen spullen inrichten. 
De maaltijden worden via een externe cateraar door het huis verstrekt waarbij reke-
ning wordt gehouden met de wensen van de bewoner. Indien gewenst kan een bewo-
ner de warme maaltijd ook samen met medebewoners of gasten in de Tuinzaal nutti-
gen. De appartementen worden naar behoefte wekelijks schoon gemaakt door een 
huishoudelijke hulp van EME. Mocht een bewoner vanuit de vorige woonomgeving 
een eigen vertrouwde huishoudelijke hulp willen inzetten dan is dit toegestaan. Col-
lectiviteit heeft echter de voorkeur waardoor de servicekosten zo laag mogelijk blijven. 
Indien een bewoner gebruik maakt van een huishoudelijke hulp van EME is EME 
verantwoordelijk voor vervanging tijdens vakantie of verzuim. 
Huisdieren zijn toegestaan binnen Eeckenrhode mits de bewoner hier zelf voor kan 
zorgen of voor kan laten zorgen. Het spreekt voor zich dat een huisdier geen overlast 
mag veroorzaken.  

Basisveiligheid 
Basisveiligheid gaat om vermijdbare schade bij cliënten zoveel mogelijk te voorkomen 
en te leren van veiligheidsincidenten. Eeckenrhode beschikt over een commissie Mel-
ding Incidenten Bewoners (MIB). De Bedrijfshulpverlening (BHV) is door de VvE 
geregeld. De VvE organiseert jaarlijks een BHV-training waar circa 10 personen, 
waaronder bewoners, medewerkers van EME en van de VvE deelnemen.  

Medicatie Veiligheid 
Eeckenrhode werkt voor medicatieverstrekking met digitaal medicatiesysteem NCare. 
De doelstelling om aanzienlijk minder fouten te maken is behaald. Verpleegkundigen, 
verzorgenden en inmiddels ook Helpende- plus medewerkers kunnen prima met het 
systeem werken. Jaarlijks wordt een Farmaco %erapeutisch Overleg (FTO) georgani-
seerd waarbij de medicatie van de bewoner wordt besproken door de huisarts, apothe-
ker en EVV-er. Elk kwartaal vindt een werkoverleg plaats en wordt medicatiever-
strekking/Ncare geagendeerd en besproken. Medicatie incidenten worden via een 
MIB melding digitaal gemeld en op bewoner –en locatie niveau worden verbeter-
maatregelen ingezet. 

Decubitus (graad 2-4) 
Preventie decubitus is het regelmatig monitoren van huid(-letsel), voedingstoestand, 
mondzorg en incontinentieletsel. Tijdens ADL momenten wordt altijd zorgvuldig 
geobserveerd of er huidletsel aanwezig is, met name bij bedlegerige cliënten en cliën-
ten in een rolstoel. Wanneer een verhoogd risico wordt geconstateerd van de voe-
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dingstoestand, mondzorg en/of incontinentie, dan leidt dit tot een aanpassing van of 
een nieuw gesteld zorgdoel in het zorgleefplan en gebruik van ander materiaal i.o.m. 
de cliënt. EME heeft een wondverpleegkundige in dienst die met haar expertise 
wonden monitort. Beleid voor behandeling stelt zij samen in het zorgleefplan. Wan-
neer nodig schakelt zij de huisarts of dermatoloog in i.o.m. de cliënt. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen 
Bij vrijheidsbeperkende maatregelen wordt steeds de afweging tussen kwaliteit van 
leven en veiligheid gemaakt. Onze doelstelling is geen vrijheidsbeperkende maatrege-
len in te zetten. Indien dit echt noodzakelijk is wordt de vrijheidsbeperkende maatre-
gel in het zorgleefplan vastgelegd. Soms wensen bewoners zelf dat een bedhek om-
hoog wordt gezet. Dit valt dan niet onder vrijheidsbeperkende maatregelen en wordt 
op verzoek gehonoreerd en vermeld in het zorgplan. Het proces van afweging en al-
ternatieven wordt in het zorgleefplan vastgelegd. De maatregelen worden op afge-
sproken momenten twee maal per jaar in het MDO geëvalueerd.  

Leren en werken aan kwaliteit 
Binnen Eeckenrhode werken wij continue aan het verbeteren van de kwaliteit en vei-
ligheid van de zorgverlening. Er is voor iedere zorgverlener voldoende tijd en ruimte 
om te leren en te ontwikkelen via feedback, intervisie, re"ectie en scholing. Medewer-
kers hebben toegang tot de Vitalis Leeromgeving (VLO). Deze online omgeving 
biedt een breed scala aan E-learnings om medewerkers mee te ontwikkelen.  
Methodisch en multidisciplinair werken vormen de basis van de verpleeghuiszorg. 
Er zijn periodieke gesprekken waarin competenties en nadrukkelijke aandacht voor 
zorg dilemma’s en loopbaanontwikkeling aan de orde komen. De wijze waarop wij dit 
doen en de resultaten die wij hiermee bereiken willen wij transparant en in alle open-
heid in het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag weergeven. In het kwaliteitskader ver-
pleeghuiszorg worden vijf elementen onderscheiden. 

Kwaliteitsmanagementsysteem 
Binnen Eeckenrhode vindt verbetering van de kwaliteit van de zorg - en dienstverle-
ning plaats aan de hand van de cirkel van Deming (PDCA). Deze werkwijze krijgt 
vorm door onder meer de Kwaliteitsmonitor (bijlage 1). Ieder kwartaal wordt de kwa-
liteitsmonitor ingevuld. De monitor registreert hoe de organisatie scoort op relevante 
onderwerpen en wat wordt gedaan om te verbeteren. 
Eeckenrhode werkt op basis van een kwaliteitsplan dat is opgesteld door de teamlei-
derzorg en locatiemanager in samenspraak met andere medewerkers. Het plan omvat 
de elementen zoals aangegeven in het kwaliteitskader. Het kwaliteitsplan maakt on-
derdeel uit van de begroting en jaarplancyclus. De directeur-bestuurder en RvC van 
EME beoordelen en controleren de jaarplannen en jaarverslagen. 
De onderwerpen in het kwaliteitsjaarplan worden gerelateerd aan de uitkomsten van 
onder meer de input vanuit cliënten en medewerkers, signalen vanuit de bewoners, de 
resultaten van de in en externe audits gehouden door de hoofdaannemer,  professio-
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nele richtlijnen en standaarden, en wet- en regelgeving. Bij de opstelling van het kwa-
liteitsjaarplan worden medewerkers betrokken. Op deze manier willen wij als organi-
satie samen met medewerkers invulling geven aan het samen leren en verbeteren.  
Minimaal twee maal per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats tussen Vitalis (hoofd-
aannemer) en EME. Een maal per jaar vindt een overleg plaats tussen de bestuurders 
van Vitalis, EME, locatiemanager Eeckenrhode en teamleider van EME. Elk kwar-
taal vindt overleg plaats tussen teamleider zorg en de kwaliteitsmedewerker van Vita-
lis en tussen de locatiemanager en manager Residenties van Vitalis. In alle overleggen 
staat kwaliteit van zorg op de agenda. 

Kwaliteitsjaarverslag 
Ieder jaar wordt een kwaliteitsjaarverslag opgesteld. Hierin wordt gerapporteerd over 
de aanpak en doelstellingen zoals in het Kwaliteitsplan zijn geformuleerd.  Het ver-
slag volgt de inhoudsopgave van het kwaliteitsverslag. Het verslag wordt voor vaststel-
ling besproken met de betrokkenen. Het kwaliteitsverslag dient als interne en externe 
verantwoording. 

Continue werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners 
Leren als basis voor kwaliteitsverbetering en minder op verantwoording via gedetail-
leerde uitkomsten biedt ruimte om zorg en behandeling te verbeteren en te borgen. 
Binnen Eeckenrhode worden zorgverleners te allen tijde betrokken bij werk - en pro-
jectgroepen. Enerzijds om deel te nemen als lid en anderzijds als klankbordgroep. Op 
deze manier willen wij borgen dat verbetermaatregelen goed aansluiten op de dage-
lijkse praktijk. Daarnaast zijn er in het team verschillende zorgverleners met een spe-
ciale rol met betrekking tot kwaliteit. Denk hierbij aan aandachtfunctionarissen op 
het gebied van onder meer kwaliteit, ergo, apotheek en MIB (melding incidenten be-
woners)  Deze hebben een duidelijke rol in het samen met het team leren en verbete-
ren van de kwaliteit van de zorg - en dienst verlening op locatie - en organisatieni-
veau.  
Meerdere malen per jaar worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd waarin casus-
sen uit de praktijk in groepsverband besproken om het van elkaar leren te bevorderen. 
Medewerkers van EME hebben regelmatig overleg met medewerkers van de VvE en 
andere dienstverleners (waaronder de fysiotherapeut, activiteitenbegeleidster) om een 
integrale aanpak van zorg en welzijn invulling te geven. De fysio organiseert intern 
tilcursussen voor het zorgteam en valcursussen voor bewoners van Eeckenrhode. 

5. Randvoorwaarden

Leiderschap, governance en management 
De Raad van Bestuur van EME bestaat uit één persoon (directeur-bestuurder). De 
Raad van Commissarissen, bestaande uit 2 leden, houdt toezicht op het beleid van de 
Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de organisatie.  De be-
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stuursverantwoordelijkheden zijn georganiseerd volgens de Governance Code Zorg. 
De statuten en reglementen zijn in lijn met deze Governance Code Zorg. 

EME is een kleine organisatie. In totaal werken circa 35 medewerkers op één locatie, 
gepassioneerd voor een groep (hoog)bejaarde cliënten. De lijnen zijn kort. De direc-
teur-bestuurder interviewt ieder kwartaal bewoners voor een stuk in het bewonersblad 
en onderhoudt met bijna alle cliënten en families van cliënten (nauwe) contacten. De 
locatiemanager en teamleider lopen bijna dagelijks op de ‘werkvloer’ en kennen alle 
cliënten persoonlijk. Ze zijn vaak, regelmatig als vrijwilliger, actief betrokken bij de 
organisatie van welzijnsactiviteiten. Een aantal bewoners ondersteunt eveneens als 
vrijwilliger bij activiteiten en één op één bij hun medebewoners. Medewerkers van het 
zorgteam voelen zich nauw betrokken bij het algehele woon- en leefklimaat in het 
huis. Er is een hoge mate van collegialiteit en het samen klaar staan voor onze bewo-
ners-cliënten.  

Gebruik van hulpbronnen 
Vakmanschap en deskundigheidsbevordering 
De wijkverpleegkundige van EME neemt deel aan het 6-wekelijks overleg van de 
wijkverpleegkundigen van Vitalis waarin kwaliteit een speerpunt is. De aandachtvel-
ders kwaliteit staan stil bij wat zij willen gaan verbeteren in het eigen team en geven 
daar incidenteel een presentatie over. Daarnaast is kwaliteit een vast agendapunt in de 
diverse overleggen met Vitalis. Vitalis verricht steekproefsgewijs audits m.b.t. de 
zorgdossiers. De uitslag kan aanleiding zijn voor een verbeterplan. Eeckenrhode 
maakt via Vitalis gebruik van een abonnement bij Vilans en heeft daarmee toegang 
tot de databank van Vilans met protocollen voor voorbehouden-, risicovolle- en ove-
rige handelingen. Protocollen van Vilans zijn voor alle zorgmedewerkers toegankelijk 
via het zorgregistratiesysteem ONS met behulp van een ipad. De verplichte jaarlijkse 
herhaling voor voorbehouden en risicovolle handelingen wordt door de medewerkers 
bij de VLO (Vitalis Leeromgeving) van Vitalis gevolgd. Het klantervaringsonderzoek 
PREM (Patient Reported Experience Measures) wordt i.s.m. met Vitalis bij de WLZ 
cliënten afgenomen.  

ICT -en domotica 
EME werkt met een digitaal zorgdossier. Dit zorgdossier heeft een cliënten-portaal 
(Carenzorgt), waarmee cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers toegang hebben 
tot het zorgdossier. Op deze manier kunnen cliënten en hun familie/mantelzorger(s) 
het zorgleefplan en de rapportages inzien. De cliënt kan via het portaal contact on-
derhouden met het zorgteam en de planning inzien. Met toestemming van de cliënt 
kunnen ook naasten of mantelzorgers hierin inzage krijgen. Dit communicatiemiddel 
optimaliseert de communicatie tussen cliënt, familie, mantelzorgers en de betrokken 
zorgmedewerkers.  

EME maakt gebruik van digitale looproutes en een digitale medicatietool. (NCare). 
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Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten. 
EME heeft als maatschappelijke onderneming een beleid voor de dialoog met de sa-
menwerkingsverbanden en organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maat-
schappelijke doelstelling van EME zijn betrokken en als belanghebbende actief zijn 
binnen haar verzorgingsgebied.  

Gebruik van informatie 
EME werkt met Zorgkaart Nederland. Hier kunnen cliënten de dienstverlening van 
EME beoordelen, ervaringen met de dienstverlening delen en een NPS (Net Promo-
tor Score) aangeven. Deze informatie is openbaar. EME informeert cliënten en fami-
lieleden jaarlijks over de mogelijkheid om de dienstverlening van EME te beoordelen 
via Zorgkaart Nederland.  
Service"at Eeckenrhode (VvE) heeft een bewonerscommissie. Deze commissie heeft 
minimaal 4 maal per jaar overleg met het bestuur van Service"at Eeckenrhode en de 
locatiemanager. De directeur-bestuurder EME is tevens bestuurder van Service"at 
Eeckenrhode en neemt deel aan deze overleggen. 

Covid-19 
In 2020 is veel aandacht uitgegaan naar maatregelen rondom Covid-19. Dat is de re-
den dat een aantal verbeterpunten die voor 2020 op de planning stond niet is aange-
pakt. Vanuit Eeckenrhode zijn de nodige acties ondernomen om Covid-19 buiten de 
deur te houden. Leidend hierbij waren en zijn de richtlijnen van het RIVM.  
EME is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. De 
opgerichte Covid-19 regiegroep blijft bestaan, de aandachtsvelder behoudt de taken 
m.b.t. monitoren van de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen. Er is een aan-
tal draaiboeken gemaakt. Bij het de!nitief maken van dit kwaliteitsplan is Eeckenr-
hode nog steeds vrij van Covid-19. 

6. Verbeterparagraaf 

Implementatie van verbeteringen op hoofdlijnen 
Wat Wie Gereed
Personeelssamenstelling
Opleiden medewerkers voor een even-
wichtige samenstelling teamleider zie opleidingsplan bijlage 3

Personeelsbezetting

Beleid ontwikkelen om continuïteit van 
bezetting te verbeteren en om te gaan met 
krapte op de arbeidsmarkt.

teamleider 2e kwartaal 2021
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Doelmatigheid verbeteren naar n.t.b. nivo teamleider eind 2021 

Productiviteit verbeteren naar n.t.b, nivo teamleider eind 2021 

Relatie zorg-welzijn
Kwaliteits-kaartspel 2x per jaar vast agen-
dapunt bij intervisie alle functies teamleider 2 maal per jaar

Periodiek overleg tussen zorgmedewerkers 
en activiteitenbegeleidster

locatiemanager en activitei-
tenbegeleidster 1 maal per jaar

Verbeteren opnemen welzijn in rapporta-
ges; Minimaal per dienst één welzijnsas-
pect in een rapportage.

teamleider en team eind 2021 

Familieparticipatie bij ieder overleg met 
familie agenderen EVV-ers en teamleider continue

Stimulans zodat familie meer gebruik gaat 
maken van Caren Zorgt EVV-ers bij intakes en evaluaties

Kwaliteit en veiligheid
Planning en uitvoering van verbeterpunten 
n.a.v. de audits door Vitalis en de PREM teamleider en team na ontvangst uitslagen

Jaarlijks opstellen evaluatiekalender voor 
o.m. MIB, NCare, kwaliteitsmonitor aandachtfunctionarissen 4e kwartaal van een jaar

EVV-ers scholen volgens nieuw actieplan 
en begeleiden om regierol in zorg beter te 
nemen

teamleider zie opleidingsplan bijlage 3

Plannen en uitvoeren van 4 intervisie bij-
eenkomsten (al dan niet digitaal) per jaar teamleider 4 maal per jaar

Kwaliteit van rapportages verhogen teamleider en team zie opleidingsplan bijlage 3

Mailservice Zivver voldoet aan NTA-2516 
richtlijn bestuurder 2e kwartaal 2021

Verbeterplan inzet hulpmiddelen teamleider en team, aan-
dachtsfunctionaris ergo 2e kwartaal 2021

Cliënten en familieleden worden gestimu-
leerd hun waardering op ZKN te vermel-
den

teamleider en team tijdens intakes en evaluatie-
gesprekken

Kennismaking cliëntenraad Vitalis teamleider en locatiemana-
ger

na ophe$ng corona-beper-
kingen
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Jaarlijkse valpreventie-trainingen voor cli-
ënten

aandachtfunctionaris MIB 
i.s.m. fysio jaarlijks

Organisatie ontruimingsoefening locatiemanager na ophe$ng corona-beper-
kingen, jaarlijks

Opzetten en organisatie medewerkers-in-
formatie-bijeenkomst

Locatiemanager en team-
leider

jaarlijks, eventueel i.c.m. per-
soneelsborrel

Knelpunten RI&E in teamoverleg en sa-
men oplossen

locatiemanager en aan-
dachtsvelder RI&E 3e kwartaal 2021

Aandacht in overleggen AVG/privacy locatiemanager en teamlei-
der jaarlijks

Uitvoeren medewerkerstevredenheid-on-
derzoek nieuwe stijl

locatiemanager en teamlei-
der 4e kwartaal 2021

Bespreking met RvC locatiemanager en teamlei-
der 2021

Uitbreiding netwerk ketenpartners

Kennismaking dagcentrum Vitalis locatiemanager en teamlei-
der 3e kwartaal 2021

Kennismaking collega-instelling bestuurder ééns per jaar
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"ijlage 1. 
1. Kwaliteitsmonitor Eeckenrhode  vierde kwartaal 2020 
Veiligheid Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode 
Algemeen: de gegevens van het dashboard veiligheid zijn ingevuld door het team van Exploita-
tiemaatschappij Eeckenrhode 

Parameter Score en analyse Voorgestelde verbetermaatregelen

Vallen Het zorgteam van EME heeft voldoende 
inzicht in maatregelen om vallen te 
voorkomen. Interventies die hiervoor zijn 
uitgezet zijn: 

• Tiltechnieken door fysio 
• Arbocheck 
•  Ergotherapeut wordt 

ingeschakeld bij  casussen indien 
aan de orde. 

• Aandachtfunctionaris ergo is 
aangesteld.

De ergo coaches en EVV-ers 
moeten kritisch toezien op val 
gevaarlijke zaken om veilig te 
werken 
In het MIB overleg worden de 
valincidenten kritisch besproken en 
acties die direct zijn uitgezet 
worden geëvalueerd in de dagelijkse 
overdracht door de 
verantwoordelijke verpleegkundige/
verzorgende.  
Betreffende cliënten worden 
gestimuleerd en gecontroleerd om 
hun alarmering te dragen, een 
rollator en/of  een stok te 
gebruiken.

Ergonomie Door woonomstandigheden zijn niet alle 
appartementen ergonomisch ingericht. 
Hierdoor kunnen we niet altijd 
ergonomisch werken.

Het zorgteam is alert indien er zich 
situaties voordoen die vragen om 
aanpassingen in het kader van 
ergonomisch en veiliger werken. 
Hierop wordt direct geanticipeerd 
en actie bij ondernomen. 
Handgrepen zijn aangebracht.
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Veiligheid 
Hygiëne 

Coronavirus

Medewerkers zijn verplicht om overal een 
mondkapje te gebruiken. In de openbare 
ruimtes maar ook op de appartementen 
van de bewoner. 
Alle andere landelijke coronamaatregelen 
gelden in het gebouw voor iedereen. 

Gebruik extra beschermingsmiddelen 
indien een cliënt getest is en in afwachting 
is van de uitslag. 

Testen Coronavirus 

Overlegvormen en familiegesprekken 
worden tot een minimum beperkt 

Draaiboek 

Updates Corona

Acties: 
Medewerkers zijn zich ervan bewust 
en spreken elkaar hierop aan. 
Ook om de 1,5 meter afstand te 
handhaven. 

Acties: 
Totdat de uitslag bekend is van een 
geteste bewoner gebruiken we 
tijdens de quarantaineperiode bij 
het betreden van een appartement 
extra beschermingsmiddelen: 
Medisch mondkapje (FFP2) 
Disposable handschoenen. Bij erg 
hoesten door de cliënt ook een 
schort. 
1 zorgmedewerker wordt aangesteld 
om die dag de betreffende cliënt te 
verzorgen. 

Teststraat Vitalis: Hiervan is dit 
kwartaal al regelmatig gebruik van 
gemaakt door medewerkers. 
Cliënten worden in overleg getest 
bij (milde) klachten. 

Overleg dat niet uitgesteld kan 
worden vindt zo veel mogelijk  
plaats via Teams of Zoom 

Er is een draaiboek waarin diverse 
situaties en acties zijn beschreven. 
Bij alles wat we leren over het virus 
wordt het draaiboek aangevuld en 
waar nodig aangepast. (levend 
document) 

Bij nieuwe maatregelen vanuit de 
overheid ontvangen o.a. de cliënten, 
hun contactpersonen en het 
zorgteam een update vanuit de 
Corona regiegroep.
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2. Vrijheid beperkende maatregelen  
Bron: Elektronisch zorgdossier ONS  
Resultaten Q4 2020 

Type maatregel vrijheidsbeperkingen maatregelen  

Het onderwerp MIC/MIM  is een vast agendapunt in het overleg van de  sta#unctionaris en 
teamcoachzorg. Eeckenrhode valt niet onder de wet zorg en dwang. 
Bij de bewoners die een GPS tracker gebruiken staat dit vermeld in hun zorgdossier en is bekend 
bij de familie en huisarts. Het gebruik hiervan wordt geëvalueerd in de hal&aarlijkse evaluaties 
van het zorgdossier. 

3.  MIB meldingen 1 september t/m 31 december 2020 

Valincidenten 
Cliënt 1 
Cliënt is twee maal gevallen omdat de heer zijn voeten niet goed optilt vanwege fysieke achteruit-
gang. Eenmaal gestruikeld over zijn schoenen. 
Actie: Cliënt erop wijzen om zijn schoenen aan de kant te zetten en de voeten goed op te tillen. 

Cliënt 2 
Cliënt is twee maal gevallen, oorzaak fysieke achteruitgang. Cliënt haar been sleept en verliest 
haar evenwicht hierdoor. Cognitieve  achteruitgang. Cliënt kan niet meer zelfstandig lopen naar 
het toilet. 
Actie: Cliënt erop wijzen om voordat ze naar toilet gaat te bellen. Incontinentiemateriaal. 

Cliënt 3 
Cliënt is twee maal gevallen. Oorzaak cognitieve achteruitgang waardoor zij geen ziekte inzicht 
meer heeft. Cliënt kan plotseling opstaan en aanlopen  omdat zij denkt dat ze nog zelfstandig kan 
lopen. Cliënt loopt niet goed achter haar rollator, te ver van zich af. 
Actie: Cliënt steeds proberen te attenderen om te bellen voor ze naar toilet gaat. Cliënt attende-
ren om haar rollator goed te gebruiken. 

Totaal 0 meldingen van vrijheid beperkende 
maatregelen

Instemming bewoner 0
Instemming vertegenwoordiger 2
Noodsituatie 0

Totaal aantal maatregelen 1
Bedhekken 0
Dwaaldetectie / Bewegingsdetectie 0
Opsta alarmering 0
GPS tracker 2
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Cliënt 4 
Cliënt is eenmaal gevallen. Cliënt zat voor zijn stoel op de grond, cliënt zit niet in zorg. 
Actie: n.v.t. 

Cliënt 5 
Cliënt is eenmaal gevallen 
Oorzaak: o.a. haar draaistoel 
Gevolg: 4 uur op de grond gelegen, (geen letsel) cliënt had haar alarm niet binnen handbereik. 
Actie: alarm altijd in bijzijn van mevrouw leggen.  

Cliënt 6 
Cliënt is eenmaal gevallen 
Voorkomen: niet te voorkomen, de heer liep met rollator en struikelde. 
Gevolg: wondje aan zijn oor. 

Cliënt 7 
Cliënt  is twee maal gevallen. Eenmaal stond ze te snel op.  
Oorzaak: ze raakte uit evenwicht omdat haar bloedruk te laag was. 
Tweede keer: rollator was om gevallen 
Cliënt is naar de huiskamer geschoven/gekropen om met de telefoon de zorg te bellen 
Gevolg: gebroken heup  
Actie: huisarts  gebeld waarna ziekenhuis opname. 

Cliënt 8 
Cliënt is twee maal gevallen. 
Advies: twee maal het advies gegeven om de losse matjes in het appartement weg te halen. 

Cliënt 9 
Cliënt  is drie maal gevallen, fysieke en cognitieve achteruitgang. 
Cliënt heeft geen ziekte-inzicht waardoor mevrouw teveel en te snel op wil gaan staan. 
Oorzaak: geen rollator/alarm bij. 
Gevolg: twee maal wond aan onderbeen, wondverpleegkundige ingeschakeld. 
Advies: alarm meenemen en met rollator lopen 

Cliënt 10 
Cliënt is eenmaal gevallen 
Oorzaak: wilde iets oprapen en de heer heeft een stoel op wieltjes die soms onderuit schuift. 
Advies: dit te laten liggen, zeker als het iets kleins is. 
De zorg vragen dit te doen, als deze langs komt. 

Cliënt 11 
Cliënt is eenmaal gevallen binnen zijn appartement, geen zichtbaar letsel. 
Oorzaak: Cliënt ging naast zijn bureaustoel zitten met wieltjes waarna deze weg rolde. 
Advies: andere stoel aanscha#en, zonder wieltjes. 

Cliënt 12 
Cliënt is eenmaal gevallen, wilde een pakketje van de grond oppakken bij de voordeur waardoor 
hij zijn evenwicht verloor. Cliënt ziet erg slecht en zijn mobiliteit is slecht. 
Gevolg: schaafwondjes op zijn handen/armen. 
Advies geen pakketjes van de grond oprapen, de zorg neemt het mee naar binnen als ze voor de 
zorg langskomen. 
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Medicatie incidenten 
Cliënt 1 
Cliënt kreeg twee maal bloedverdunners tabletten i.p.v. 1 maal. 
Oorzaak: fout zorgmedewerker.  
Niet goed in de rapportage en NCare (digitaal medicatiesysteem) gekeken. 
Actie: HA gebeld geen bloedverdunner in de avond geven 
Dagopvang op de hoogte gebracht i.v.m. mogelijk valgevaar 
Gevolg: geen  

Cliënt 2 
Cliënt heeft medicatie van de avond van te voren niet gekregen 
Oorzaak: niet goed in Ncare gekeken, niet goed de rapportage gelezen 
Actie: nogmaals met grote letters gerapporteerd dat de medicatie van tijd gewijzigd is. 

Cliënt 3 
Cliënt heeft eenmaal de ochtendmedicatie niet ingenomen 
Oorzaak: Cliënt moet door de medewerker die de ochtendzorg verleend gecontroleerd worden 
om haar medicatie in te nemen, dit is ook vermeld  in het zorgplan. 
Actie: beter opletten zorgmedewerker, terugkoppeling gegeven. 

Cliënt 4 
Cliënt heeft twee maal haar  medicatie vergeten in te nemen, om 17.00 en 21.00 uur 
Oorzaak: Cliënt had bezoek en niet meer gedacht om haar medicatie in te nemen. 
De verzorging moet als cliënt naar bed gaat controleren of mevrouw alle medicatie heeft ingeno-
men. Dit staat ook in haar zorgplan. 
Advies: betere controle medicatie inname. 

Cliënt 5 
Cliënt is eenmaal medicatie vergeten in te  nemen. 
Geen gevolg en/of oorzaak, gewoon vergeten 
Advies: Cliënt hierop attenderen. 

Cliënt 6 
Cliënt is eenmaal haar medicatie vergeten 
Geen oorzaak of gevolg,  gewoon vergeten 
Actie:  Cliënt hierop attenderen 
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Bijlage 2. 
Uitsluitingscriteria  Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode.  
Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode biedt professionele zorg voor iedereen die dat nodig heeft, 
zodat mensen zelf invulling kunnen blijven geven aan hun leven.  
Wij bieden: 

• Hulp bij het huishouden 
• %uiszorg 
• Verpleeghuiszorg 

Wij zullen altijd met de bewoner naar een passende oplossing zoeken om aan de zorgvraag te vol-
doen. Wij beantwoorden die vraag snel. Lukt het ons niet, dan helpen we met het zoeken naar een 
passend alternatief. 
Een eerste screening bij het stellen van een hulpvraag vindt plaats door onze speciaal opgeleide ver-
pleegkundige, door onze zorgverleners en/of door een arts.  
Tijdens deze screening, dan wel zorgverlening zijn de uitsluitingcriteria van toepassing.  
Wij vinden het belangrijk de juiste zorg te kunnen leveren aan onze bewoners. Dit heeft tot gevolg 
dat we zorgvragers die een speci!eke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de 
juiste zorg kunnen bieden. Om deze redenen hanteren we transparante uitsluitingscriteria. 

Uitgesloten zijn: 
• Bewoners met een vorm en /of mate van dementie en/of ernstige geheugenproblematiek 

waardoor wonen op Eeckenrhode niet meer haalbaar is. 
• Bewoners met een taalbarrière die een belemmering voor het zorg verlenen vormt. 
• Bewoners die verblijven in extreem bevuilde situaties die het leveren van zorg of ondersteu-

ning onmogelijk maakt. 
• Bewoners die medische zorg nodig hebben waarin we niet bekwaam zijn en die we dus niet 

veilig kunnen bieden. Bv: beademing, intraveneuze voeding, nierdialyse etc 
• Wanneer de situatie rondom de zorgvrager dusdanig is dat wij onvoldoende kwaliteit en/of 

kwantiteit van zorg of ondersteuning kunnen garanderen.  
• Bewoners die gewelddadig zijn naar zichzelf en anderen. Bewoners die verbaal agressief zijn. 
• Bewoners met een complexe alcohol verslaving die overlast veroorzaakt bij medebewoners 

met een risico als gevolg. 
• Bewoners die seksueel intimideren. 
• Bewoners die discrimineren. 
• Bewoners die structureel zorg weigeren. 
• Bewoners met ernstige psychiatrische problematiek. 
• Bewoners met wegloopgedrag waarvan we de risico’s niet kunnen en willen dragen. 
• Bewoners met een artikel 21 verklaring. 
• Bewoners met een dusdanig verstoord sociaal systeem met als gevolg dat wij ons werk niet 

professioneel, goed en veilig kunnen uitvoeren.  
• Bewoners die ernstige overlast veroorzaken voor andere bewoners. 
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Strategisch Opleidingsbeleidsplan 2021-2022 
Exploitatie Maatschappij Eeckenrhode 
1. Inleiding  
Om te voldoen aan de doelstellingen van Expoitatiemaatschappij Eeckenrhode (verder 
EME) is het noodzakelijk dat de kwaliteit van dienstverlening op peil blijft en waar nodig 
verbetert. Ook het werkplezier van medewerkers is hiermee gediend. In dit verband is 
geïnventariseerd wat de behoeften van medewerkers zijn en op welke punten het 
noodzakelijk is om kennis en kunde bij medewerkers te verbeteren en welke opleidingen/
scholingen hiervoor kunnen worden ingezet.  

2.  Visie op opleiden 
Opleiden moet in de eerste plaats bijdragen aan de ontwikkeling van kwaliteit van EME, 
op het gebied van dienstverlening en ondersteundende processen. Door het opleiden van 
medewerkers kunnen zij beter hun werk doen en hun werk beter doen. 
Daarnaast is het beleid erop gericht om medewerkers te ontwikkelen, breder dan alleen 
voor uitoefening van de eigen functie. EME heeft de visie dat het functioneren van een 
medewerker gerelateerd is factoren die verder gaan dan alleen het werk. Een benadering 
van medewerkers als ‘totaal mens’ draagt uiteindelijk bij aan meer geluk en kwaliteit op de 
werkvloer. 

Wij willen in het opleidingsplan ook voorzieningen realiseren om kennis en kunde uit te 
wisselen met andere zorginstellingen door medewerkers een korte periode uit te wisselen. 

De mogelijkheden om opleidingsactiviteiten uit te voeren worden beperkt door het 
!nancieel beschikbare budget. Daarom is een gemeenschappelijke opleiding voor alle 
medewerkers niet te bekostigen. 
Omdat in het beginsel ook de besteden werk tijd van medewerkers het beschikbare budget 
belast, moet er kritisch gekeken worden in hoeverre het mogelijk is delen van de opleiding 
in eigen tijd van de medewerker te laten plaatsvinden. 

3.  Verkenning belangrijke thema’s 
• Toename van dementie bij de bevolking dus ook bij bewoners die woonachtig zijn in 

Eeckenrhode. 
• Door krapte op de arbeidsmarkt, met name bij Verzorgende IG en Verpleegkundige 

(niveau 4) wordt een aantal medewerkers helpende (plus) de mogelijkheid geboden 
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om een opleiding verzorgende IG te volgen en het praktijkdeel op Eeckenrhode te 
volgen. 

• BHV, 2 zorgmedewerkers van Eeckenrhode nemen jaarlijks deel aan de BHV 
herhalingscursus. 

• Professionalisering van medewerkers die beginnend EVV-er zijn, speci!ek op het 
breder takenpakket van de EVV-er, waaronder het aansturen van collega’s helpende, 
verantwoordelijkheden m.b.t. toegewezen cliënten en die van collega-EVV-ers en 
het werken als verantwoordelijke dienst. 

• Werkbegeleiding: betreft begeleiden van stagiaires (minimaal 1 per jaar) en nieuwe 
collega’s. 

• Dagbesteding: versterking van het team dagbesteding. 
• E"ency: doelstelling is het e#ectiever omgaan met geplande en ongeplande 

werkzaamheden, waaronder looproutes, adequaat en e#ectief handelen bij 
calamiteiten. 

4.  Strategische doelen 
• De schaalgrootte van EME maakt een samenwerkingsverband met een grotere 

organisatie wenselijk. Waarbij de doelstelling is om zoveel als mogelijk taken zelf en 
in eigen verantwoordelijkheid en regie uit te voeren. 

• Een adequaat opleidingsplan is strategisch van belang om medewerkers te behouden 
en nieuwe medewerkers te werven. 

• Afweging is of de groei van de organisatie als gevolg van de voorgenomen 
uitbreiding van Service$at Eeckenrhode tijdens de planningsperiode aan de orde zou 
kunnen zijn. 

• Reviews van cliënten (Zorgkaart Nederland) positief en op het huidige hoge niveau 
te houden. 

• Voorzien in een eigen kwaliteitsmedewerker. 

5.  De concrete opleidingsdoelen voor 2021 tot en met 2022 
Doelstelling 1: Vergroting continuïteit personeelsbezetting - 2021 
Als gevolg van arbeidsmarktkrapte eigen medewerkers gaan opleiden tot helpende plus en 
tot verzorgende IG. Dit is een continu proces en wordt jaarlijks meegenomen als 
agendapunt in het jaargesprek. 

Doelstelling 2: Dementie - 2021 
Tijdelijke signalering van beginnende symptomen van geestelijke achteruitgang en de 
kennis en kunde om hiermee om te gaan. 
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Doelstelling 3: Professionalisering van EVV-ers - 2021 
Speci!ek op het breder takenpakket dat de EVV-er op EME moet uitvoeren. (het 
aansturen van collega’s helpende en het werken als verantwoordelijke dienst). 

Doelstelling 4: Op peil houden van de voorbehouden en risicovolle handelingen - 2021 

Doelstelling 5: voorzien in een tweede wijkverpleegkundige - 2022-2023 
Bij het uitvallen van de huidige wijkverpleegkundige komt de continuïteit onder druk te 
staan. In die situaties kan worden teruggevallen op de hoofdaannemer.  Indien de 
organisatie gaat groeien als gevolg van een uitbreiding van Eeckenrhode is het wenselijk te 
beschikken over een tweede wijkverpleegkundige. 

6. Financieel 
Het begrootte opleidingsbudget bedraagt % 15.000,- per jaar inclusief de ten laste van 
EME komende kosten van tijdsbesteding van de op te leiden medewerker. 

prijspeil 2021  prijs/opleiding aantal  totaal 
Kosten vaardigheidsexamens
Rubriek wondzorg, decubituspreventie en zwachtelen % 92,50 6 % 555,00
Rubriek uitscheiding % 92,50 6 % 555,00
Rubriek medicatie % 176,00 6 % 1.056,00
Overige opleidingen
Kosten cursus slikscholing webinar en praktijk % 166,00 1 % 166,00
Kosten basis ergocoach % 649,00 1 % 649,00
Kosten opleiding dementie voor gehele team  
3 dagdelen, praktijkvoorbeelden, eigen gedrag monitoren % 111,00 15 % 1.665,00
Kosten opleiding EVV bestaan uit 12 lesdagen % 1.995,00 1 % 1.995,00
Kosten taakvolwassenheid EVV-ers % 600,00 1 % 600,00
Kosten rapporteren ECD/ONS voor gehele team % 500,00 1 % 500,00
Kosten cursus Helpende Plus % 1.200,00 1 % 1.200,00
Totaal begrote opleidingskosten ! 8.941,00
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