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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het kwaliteitsverslag van Moriahoeve. De basis voor dit kwaliteitsverslag ligt in het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat op 13 januari 2017 is gepresenteerd door het Zorginstituut 

Nederland.   

Samen leren en verbeteren, dat is wat Moriahoeve betreft geen vrijblijvend onderschrift, maar voor 

ons een verder gaan waar we gebleven zijn, een opdracht die ons naadloos past.  

U wordt hier gezien! Dat is het vertrekpunt van Moriahoeve in de verbinding tussen bewoner, familie 

en medewerker. Vanuit het waardevol vinden van jezelf, kunnen uitdelen aan de ander. 

Jaarlijks wordt er een kwaliteitsplan gemaakt en in het kwaliteitsverslag beschreven wat is verbeterd 

en wat er is geleerd en hoe de resultaten daarvan laten terugvloeien naar de betrokkenen in 

Moriahoeve.  

Het kwaliteitsplan en -verslag worden besproken in MT, RvT, OR, Cliëntenraad, Lerend Netwerk. 

Het jaarthema van 2017 is Waardevol. Jij bent Waardevol, als medewerker, vanwege je 

deskundigheid en betrokkenheid. U als  bewoner bent waardevol, omdat u met uw levenservaring 

ons zoveel kunt leren. U als familie bent waardevol, omdat u ons helpt met de bewoner/deelnemer 

beter te leren kennen.  

Moriahoeve is Waardevol, omdat het voldoet aan de doelstelling van menswaardige liefdevolle zorg. 

En in 2017 vierden we ons eerste lustrum: 5 jarig-bestaan. 

Waardevol 

Leven uit genade 

Uitdelen 

Kostbaar 

Oneindig waardevol 

IEDER MENS IS WAARDEVOL EN BEDOELD OM 

TOT ZIJN BESTEMMING TE KOMEN. 

God zegt: 

Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol,   

en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou,   

ja alle volken om jou te behouden! (Jesaja 43: 4) 

 

Het kwaliteitsverslag is onderverdeeld in 2 gedeelten, A en B.  

A. betreft allereerst een algemeen beschrijvend overzicht met uitkomsten over 8 onderwerpen. 

B. is daarna is het gedeelte met specifieke aandacht voor 3 onderdelen, namelijk: Veiligheid, 

cliëntoordelen, leren en werken aan kwaliteit. 
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A. ALGEMEEN BESCHRIJVEND OVERZICHT UITKOMSTEN 

 

A1. PERSOONSGERICHTE ZORG EN ONDERSTEUNING 

Levensverhaal: Om de bewoner in zijn context te kunnen zien, hebben we een levensverhaal nodig. 

In 2017 is dit door de pastoraal werker, samen met de contactverzorgende opgenomen. Er werd een 

afspraak gemaakt met familie en bewoner. Er kwam volgens een uitgebreid format van alles aan de 

orde, waardoor de uniciteit goed in beeld kwam. Hieruit volgden in het zorgleefplan doelen en een 

Plan Plezierige Activiteiten. Dit plan werd in 2017 bij iedere bewoner opgenomen in het zorgleefplan. 

Omgevingsgerichte PG zorg: Om de bewoner goed in zijn context te zien is door 6 medewerkers 

uit Moriahoeve de training gevolgd van Anneke van der Plaats: Omgevingsgerichte psycho-

geriatriezorg. Deze training is in 2017 afgerond. Omdat er vanuit elk team medewerkers mee hebben 

gedaan, dragen zij deze kennis over in het team en aan de familie/betrokkenen. In deze training is 

ingegaan op de omgeving van mensen met dementie. Door hen te observeren en te bepalen welke 

veranderingen daarin kunnen worden aangebracht om het woon-leefklimaat te verbeteren. De 

medewerkers kunnen de omgeving en het gedrag van iemand met dementie beter observeren en 

duiden. Doordat ze het gedag beter begrijpen, weten ze wat er gedaan kan worden om het gevoel 

van welbevinden bij mensen met dementie te vergroten. Daardoor zijn ze in staat om op een 

professionele manier hulp, zorg en begeleiding aan te bieden.  

GVP opleiding: Ook is in 2017 de GVP (Gespecialiseerd Verzorgende PG) opleiding van start 

gegaan. Met 7 medewerkers vanuit Moriahoeve. Deze opleiding reikt een methodiek aan, waaraan de 

zorg kan worden opgehangen. Hierin stonden de volgende onderwerpen centraal: het opdoen van 

kennis over vormen van dementie en andere psychogeriatrische aandoeningen. Het leren om de 

bewoner te ondersteunen en af te stemmen op de behoefte van de bewoner. Ook de mantelzorger 

kwam in beeld, door met hen samen te werken wordt de kwaliteit van leven van de bewoner beter. 

Vervolgens leerden zij om met collega’s en vrijwilligers samen te werken, door dit in de 

werkoverleggen steeds terug te laten komen. In 2018 wordt deze opleiding afgerond. 

Bewonersgerichte activiteiten: In 2017 bestond Moriahoeve 5 jaar. In de jubileumactiviteiten zijn 

juist bewonersgerichte activiteiten georganiseerd. Zoals: bezoek aan een Pluktuin, Huifkartocht, 

Klassieke muziek concert, een tocht op Motor met zijspan, Vertroetelochtend, ritje met Oldtimers, 

Wandelen en voorlezen, bezoek Cavaleriemuseum. 

 

A2. WONEN EN WELZIJN 

Zingeving: Naast het team van de betreffende woning of dagactiviteiten heeft ook de pastoraal 

werker aandacht voor zingeving. Zij kan heel dichtbij het bestaan van bewoners komen, door in een 

gesprek in te spelen op het gevoel, door samen te zingen, te bidden, aandacht te hebben voor 

gevoelens van eenzaamheid, rouw, verdriet, verlies van functies. Naast de Bijbelkring die elke 

bewoner wekelijks wordt aangeboden, is er elke zondag een zondagse viering, die trouw bezocht 

wordt door zo’n 25-30 bezoekers. 

PPP (plan plezierige activiteiten): In het al eerder genoemde Plan Plezierige activiteiten, dat iedere 

bewoner persoonlijk heeft, hebben we de verzamelde ideeën beschreven, om voor de bewoner in 

kaart te brengen waardoor ze worden gestimuleerd, waardoor ze naar buiten kunnen gaan, 

waardoor ze zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden en welke hulp ze daarbij willen 

ontvangen. Door iedere bewoner die dagstructuur te bieden, beleven de bewoners zo veel mogelijk, 

toch een fijne dag. Hierin wordt altijd uitgegaan van hetgeen de bewoner nog kan en het behouden 

van deze functies. 

Activiteiten en aandacht: Elke maand zijn er meerdere activiteiten die Moriahoeve-breed worden 

aangeboden. Te denken valt aan: optreden van een volksdansgroep, een kinderkoor, een 

accordeonorkest, barbecue, lentefeest, clownerie en nog veel meer. Hierin is gekeken wat er past bij 
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de bewoners die op dat moment in Moriahoeve wonen. De in 2016 gebouwde recreatieruimte 

Rafidim komt goed van pas voor de activiteiten. Zo kunnen we daar op zondag de Zondagse 

vieringen houden, op zaterdag het beweeguurtje, en op woensdag of in de avonden een koor 

uitnodigen, op donderdagavond de mannenavond houden en een film kijken of de verjaardag van een 

bewoner vieren. 

Waardevolle medewerkers: In 2017 is allereerst aandacht gegeven op de dag van de zorg aan de 

trouwe inzet van de medewerkers. Een bedankje was wel op z’n plaats voor zulke leergierige, 

betrokken medewerkers. Daarnaast is er bijscholing gegeven voor personeel/vrijwilligers. Het eerste 

onderwerp was daar: het werken in de gouden driehoek: Bewoner, medewerker en familie. Het 

betrekken op een zo natuurlijk mogelijke manier van de familie blijft een aandachts-/ontwikkelpunt. 

Een andere bijscholing ging over rapporteren volgens de SOAP/SOEP-methode. Doel van de scholing 

om objectief te kunnen rapporteren. Het derde punt in de bijscholing was bewustwording van veilig 

omgaan met persoonsgegevens. Dit punt is in 2018 verder uitgewerkt in AVG-beleid.  

In het kader van het jubileumjaar is er in 2017 speciaal voor personeel en vrijwilligers een 

verwenavond geweest, met een pizzabakker en een cadeautje. 

Ontwikkeling Aandacht, activiteiten en vrijheid: Deze steekwoorden zijn waardevol ontwikkeld 

in 2017! Het jaarthema van 2017 was Waardevol. Daarin is het woord activiteiten omgevormd tot 

aandacht. Het is belangrijk dat iedere bewoner, deelnemer, bezoeker, medewerker zich gezien en 

gehoord voelt. Aandacht is daartoe de sleutel. Maatwerk activiteiten, soms Moriahoevebreed, soms 

met kleinere groepen, of individueel is de stap in de ontwikkeling die Moriahoeve heeft gemaakt in 

2017. We zijn en blijven een lerende organisatie. Hierin willen we blijven ontwikkelen en bijsturen. 

Vrijheid voor de bewoner en deelnemer is van groot belang. Uiteindelijk is vrijheid een eerste 

levensbehoefte. Er is in 2017 uitgewerkt dat de mensen die op de wachtlijst staan voor Moriahoeve, 

thuis worden bezocht door de coördinator zorg samen met een verzorgende van de betreffende 

woning. Daarmee kan inzicht worden ingewonnen of de toekomstige bewoner zal passen binnen de 

setting van Moriahoeve of de woning. Uiteindelijk is er geen gesloten afdeling en mensen moeten zelf 

ermee instemmen om in Moriahoeve te gaan wonen. De ruime binnen- en buitentuin inclusief 

(loslopende) dieren maakt dat mensen geactiveerd worden om rond te lopen en van de natuur te 

genieten. 

Wooncomfort: Door de scholing van Anneke van de Plaats, die ingaat op de omgevingsfactoren die 

invloed hebben op het welzijn van iemand met dementie, zijn er diverse dingen in de woning 

aangepast: Kleuren op muren in de gang, zwart-wit geblokte vloerbedekking vervangen, fotostickers 

op deuren, een jaren 60/70 hoekje met herkenbare dingen, zoals telefoon of ouderwetse radio op 

tafel. Voor de maaltijden wordt wekelijks een menu gemaakt, veel in samenwerking met bewoners. 

Herkenbaar eten, het liefst uit de moestuin, wordt meer en meer geïntegreerd in de inkoop van de 

boodschappen, die trouwens gewoon bij de AH besteld worden en dagelijks vers gekookte 

maaltijden worden bereid door de medewerkers van de betreffende woning. In 2017 hebben we een 

pilot gedaan om via Holland Food te bestellen, maar dit paste niet bij de uitgangspunten van 

Moriahoeve.  

Gasten zijn hierbij altijd welkom. Ook familie-avonden met een high-tea of een gezellige maaltijd 

geven uiting aan de gastvrijheid binnen Moriahoeve. 

Vrijwilligers: Naast mantelzorgers zijn vrijwilligers een prachtige aanvulling op de warme zorg en 

persoonlijke aandacht. In Moriahoeve waren in 2017 19 vrijwilligers betrokken. Zij doen spelletjes 

met bewoners, wandelen, fietsen, klussen, werken in de tuin en ze besturen de bus voor de 

dagactiviteiten. In 2017 hebben we vrijwilligers naast bijscholing op gebied van dementie en ze zijn 

ook bij de bijscholing geweest over bescherming persoonsgegevens, rapporteren en gouden 

driehoek. Daarnaast hebben we ze in het zonnetje gezet met een verwenmiddag. Ze zijn enorm 

betrokken geweest bij de jubileumactiviteiten.  
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A3. VEILIGHEID 

Werkgroep veiligheid: de Werkgroep veiligheid eigenaar van het onderwerp Veiligheid. Uit elk team 

is een medewerker afgevaardigd. Zo wordt de veiligheid bij de teamleden als eigenaar neergelegd. Zij 

doen veiligheidsrondes, elke maand, waarin risico’s worden geïnventariseerd en als het kan direct 

worden verholpen. Een los slingerend voorwerp wordt opgeruimd, een rolstoel voor een 

brandslang/-uitgang wordt weggezet en de mede-teamgenoten wordt hierop attent gemaakt dat dit 

niet de bedoeling is. Onderwerpen die in de werkgroep aan de orde geweest: werkdruk, een 

handhygiëne pilot is gestart met papieren doekjes en zeeppompjes. Toen dit goed beviel in één 

woning, is dit in alle woningen toegepast. Dit werd gebruikt naast handhygiëne d.m.v. alcoholpompje. 

Jaarlijks wordt er aan Brandpreventie en -oefening gedaan, door een brandoefening op locatie i.s.m. 

brandweer en in 2017 is door de brandweer geadviseerd op met de table-top oefening te gaan 

werken.  

In februari 2017 heeft de toenmalige preventiemedewerker afscheid genomen. Zij schreef het 

arbobeleid en heeft de RIE geïnventariseerd. Daarop konden we in 2017 voortborduren. De actielijst 

van aandachtspunten uit de RIE zijn zo goed als afgerond. Vervolgens zijn in 2017 twee medewerkers 

samen preventiemedewerker geworden: ze hebben de training gevolgd voor preventiemedewerker. 

Zij zijn samen verantwoordelijk voor preventie en arbobeleid. 

BHV:  In september 2017 werd door alle verzorgenden en slaapwacht/nachtdienst-medewerkers een 

bijscholing BHV gevolgd (verplicht). Zij doen dit enerzijds door elearning en anderzijds door het 

praktijkdagdeel. 

Tilinstructie: elk jaar wordt instructie voor gebruik tilliften aangeboden. Daarnaast geeft de 

betrokken ergotherapeut maatwerk-adviezen bij bewoners met rolstoelen en tilliften en verzorging 

op bed. In overleg met de gemeente zijn er meer tilhulpmiddelen beschikbaar gesteld om 

Moriahoevebreed in te kunnen zetten bij bewoners. 

Veiligheid: Voor het onderdeel Medicatieveiligheid, Preventie, aanwezigheid van decubitus, inzet 

vrijheid beperkende maatregelen: verwijzen we naar het B-gedeelte met uitgebreide toelichting op 

het thema Veiligheid. 

Ziekenhuisopname: gelukkig is het aantal ongeplande opnames van bewoners beperkt gebleven tot 

1 x een opname na een heupfractuur. 

 

A4. LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT 

Rollen per medewerker in werkgroepen: Al een aantal jaar werkt Moriahoeve met rollen per 

team-medewerker. Elke medewerker heeft een rol. In een werkgroep komen degenen met dezelfde 

rol gemiddeld 3 x per jaar samen om overstijgend de inhoud van hun rol te bespreken en afspraken 

te maken. Zo is er een werkgroep hulpmiddelen, kwaliteit, vrijwilligers, veiligheid, activiteiten, 

voeding/budget, roosteren, digitale communicatie. Per medewerker wordt besproken welke rol het 

beste past bij haar talenten. Daarmee vinden medewerkers verdieping in hun werk.  

Teamontwikkeling: In 2017 is aandacht geweest voor andere teamontwikkeling, namelijk de rol in 

het team volgens de DISC-methode. Daar zijn per team 2 sessies geweest. Doel hiervan is een 

betere samenwerking en communicatie binnen het team. Omdat je van elkaar weet hoe je in elkaar 

zit en communiceert. De medewerker is ieder persoonlijk uniek en Waardevol, zoals het jaarthema 

zegt. Iedere medewerker is daarmee ambassadeur van Moriahoeve. 

Op het gebied van dementie is nog zoveel te leren. Zo is in 2017 de Anneke van de Plaats cursus 

gevolgd en is de GVP opleiding gestart. Dit is omgevingsgericht enerzijds en kennisgericht anderzijds.  

Coordinator coachopleiding: In 2017 deed de coördinator zorg van Moriahoeve mee aan de 

voorbereiding voor een nieuw op te zetten GHP (gespecialiseerd helpende PG) opleiding. We 

ervaren dit als een opsteker dat Moriahoeve hiervoor gevraagd wordt om kennis te delen en aan te 

dragen voor de inhoud van deze opleiding. Daarin zijn we in Nederland echt koploper! 
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Kwaliteit werkgroep: In Moriahoeve is kwaliteit iets waar we doorlopend aandacht aan schenken. 

De Werkgroep kwaliteit komt elke 4 weken en soms vaker bijeen om thema’s, zoals 

medicatieveiligheid, zelfregelende teams, kwaliteitskader, zorgleefplan optimaliseren, te bespreken en 

in de teams door te geven. 

PREZO gouden keurmerk: In 2017 is de heraudit voor PREZO afgenomen en Moriahoeve werd 

gezien als een lerende organisatie, die de aandachtpunten uit de vorige audits heeft opgepakt en 

afgemaakt. Daarom mocht Moriahoeve het gouden keurmerk PREZO behouden. De 

kwaliteitswerkgroep heeft in 2017 ook interne audits afgenomen. We noemden dat Gluren bij de 

buren. Medewerkers keken in de keuken in een andere woning of dagactiviteiten. Uit die interne 

actie zijn al direct punten opgepakt, soms heel klein, soms groter, om beter te structureren. Het 

heeft inzicht gegeven, op een hele laagdrempelige ontspannen manier. 

Een van de punten die uit de werkgroep naar voren kwam, was dat het bewonergericht werken nog 

aandacht vraagt. Om dit te versterken is gestart met het zorgleefplan te schrijven in de IK-vorm. 

Vanuit de bewoner vragen stellen en je daardoor ook verplaatsen in de bewoner is de insteek 

hiervan. 

Lerend Netwerk: bestuurders van Maanderzand, Bethanië, Vreedenhoff en Moriahoeve zijn 

halverwege 2017 gestart met een Lerend netwerk. Onderwerpen die daar aan de orde kwamen zijn: 

Kwaliteitskader, Personeelssamenstelling n.a.v. norm in kwaliteitskader/tarieven, kwartaalrapportages 

met elkaar vergelijken, medewerkertevredenheidsonderzoek, hoe doen we nu een goede uitvraag 

aan cliënten op tevredenheid. Er is gedeeld hoe de MIC/MIM meldingen verlopen in benchmarking. 

De kwaliteitsmedewerkers hebben ook elkaar opgezocht rondom het kwaliteits-vraagstuk en kader. 

De meerwaarde zit in elkaar aanvullen, van elkaar leren, uitwisselen. 

Observatie: In 2017 is als observatietechniek op welbevinden o.a. de observatielijst op depressie 

gebruikt. Een veelvoorkomend probleem bij dementie. Dit maakt dat er eerder wordt gescoord op 

depressie en dan kan er actie worden genomen door een psycholoog, SOG of medicatie. Zodat het 

gevoel van welbevinden weer omhoog gebracht kan worden. 

Uitvraag tevredenheid bewoners en contactpersonen: De eerste aanzet om het Goede Gesprek 

aan te gaan met familie van bewoners en deelnemers is in 2017 gezet. Het Goede Gesprek is een 

manier van uitvraag tevredenheid die door middel van gesprekken het verhaal achter de cijfers weet 

te vormen. De verbeterpunten hieruit worden meegenomen in het kwaliteitsplan/jaarplan. Tijdens de 

familieavond in 2017 is in eerste instantie een schriftelijke enquête ingevuld. In 2018 wordt dit verder 

opgepakt, door de leden cliëntenraad die in gesprek gaan met de familieleden. De evaluatie van de 

familie-avond is gedeeld met collega’s, met plan van aanpak om zaken te verbeteren. 

 

A5. LEIDERSCHAP GOVERNANCE EN MANAGEMENT 

Leiderschap: In 2017 zijn er op het gebied van leiderschap behoorlijk stappen gezet. De bestuurder 

heeft ondersteuning gekregen van een bestuurssecretaris/zorgmanager gedurende 2017. In dit jaar 

zijn de beide coördinatoren zorg de opleiding voor coaching (verschillende modules) gaan volgen. Zij 

zijn in het jaar 2017 gegroeid naar het zelfstandige niveau waardoor Moriahoeve de tussenlaag van 

zorgmanager niet meer nodig heeft. De zorgmanager heeft dan ook eind 2017 afscheid genomen.  

Raad van Toezicht: Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De 

Raad van Toezicht weet zich gebonden aan de Zorgbrede Governancecode en hanteert de hierin 

geformuleerde uitgangspunten in het verder professionaliseren van de organisatie. De Raad van 

Toezicht bestaat uit vier personen en houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken binnen 

Moriahoeve. Binnen de Raad van Toezicht zijn verschillende deskundigheden en disciplines 

vertegenwoordigd. Behalve de gebruikelijke onderwerpen zoals financiën, kwaliteit en veiligheid van 

zorg en personeelsbeleid heeft de Raad zich in 2017 ook gericht op ontwikkeling van eigen 

deskundigheid door het volgen van de leergang toezichthouders NVTZ. In 2017 heeft de Raad een 

zelfevaluatie uitgevoerd, waarin aspecten uit de nieuwe Zorgbrede Governancecode zijn 

meegenomen. De samenstelling van de Raad is in 2017 ongewijzigd gebleven, de termijn van de 
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voorzitter is verlengd. Naast de gebruikelijke vergaderingen waarbij de bestuurder aanwezig was 

hebben ook ontmoetingen plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de cliëntenraad en de 

ondernemingsraad.   

Verbetering planning: In 2017 is de Jaarplanning voor werkgroepen en activiteiten gemaakt, zodat 

iedereen in zijn privé-agenda dit in kon plannen. De procedures voor administratieve 

werkbeschrijvingen zijn vastgelegd. 

OR: Elke maand vindt er een overleg plaats met alle OR-leden. Aansluitend staat een overleg met de 

bestuurder gepland. Beide partijen blijven zo optimaal geïnformeerd over de zaken, die op dat 

moment aan de orde zijn of op korte termijn aan de orde gesteld zullen worden. Van alle overleggen 

worden verslagen gemaakt, die steeds zo snel mogelijk op DATA gepubliceerd worden, zodat ook de 

achterban goed geïnformeerd blijft. Ook de agenda wordt tijdig op DATA geplaatst, zodat de 

achterban ook onderwerpen kan aandragen. Tijdens het werkoverleg van de teams wordt 

maandelijks kort weergegeven waar de OR mee bezig is. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest:  

• Rooster pilot 

• Personeel communicatie   

• Scholing OR 

• Wisseling OR-samenstelling: Vanwege studielast of andere banen vertrokken er vier OR-

leden. Deze vacatures zijn inmiddels opgevuld. Alle woningen zijn weer vertegenwoordigd. 

• Salaris gastvrouw  

• Werkdruk: OR heeft onderzoek gedaan naar energiegevers en energievreters. Deze zijn 

weer besproken met bestuurder. O.a. de was efficiënter, ondersteuning hierbij, 

huishoudelijke taken 

• Fitness- en fietsplan 

• Klachtenregeling 

• Beleidsstuk Gedragscode 

• Het Jaarplan, de begroting en de investeringen voor 2018 

 

Cliëntenraad/bewonersraad 

4 x per jaar vergadert de bewonersraad, die inmiddels cliëntenraad wordt genoemd, omdat de naam 

bewonersraad te veel voor verwarring zorgde. De leden cliëntenraad zijn allen vertegenwoordigers 

van bewoners, veelal kinderen of partners van bewoners. Onderwerpen die besproken zijn in 2017: 

• Omzetting PGB naar VPT, voor- en nadelen, communicatie en financiën besproken 

• Scholing leden cliëntenraad 

• Jaarrekening en begroting 

• Pastoraal werker 

• Het Goede Gesprek met verwanten 

• Zorgtarieven voor 2018 omhoog: inzet personeel omhoog 

• Communicatie met Pro-Da tandartsen 

A6. PERSONEELSSAMENSTELLING (VOLDOENDE EN BEKWAAM PERSONEEL) 

Personeelssamenstelling: In 2017 merkte we in Moriahoeve ook de personeelskrapte toenemen. 

Langere tijd stonden vacatures voor verzorgenden open. Eind 2017 echter, werden de vacatures 

vervuld en mochten we weer op volle formatie december ingaan. 



9 

 

Opleiden tot helpende niveau 2: In het begin van Moriahoeve zijn er gastvrouwen in dienst 

gekomen, die geen zorg-diploma hadden behaald. In 2017 zijn 4 gastvrouwen gestart met de opleiding 

tot Helpende niveau 2. Ze hebben inmiddels hun diploma behaald.  

Opleiden tot verzorgende niveau 3: Intern zijn 3 BBL-plaatsen opgenomen in de begroting en 

daarmee zijn medewerkers doorgestroomd naar en gestart met de opleiding Verzorgende niveau 3 

opleiding. Een mooie bijkomstigheid is dat medewerkers die met de opleiding starten, verplicht naar 

een andere woning gaan verhuizen. We bevorderen hiermee dat medewerkers in Moriahoeve groen 

en fris blijven, door met een nieuwe blik in een ander team aan de slag te gaan. 

Uitbreiding uren Gastvrouw/Helpende en Huishoudelijke hulp: Doordat er in 2017 al een 

tariefsverhoging voor WLZ is doorgevoerd, hebben we ons beraad op wat de beste inzet zou zijn. 

We hebben besloten dat als opstap naar 2018 het wijs is om de Gastrouw-uren uit te breiden van 5,5 

naar 6 uur per dienst. En Huishoudelijke hulp is uitgebreid van 6 naar 12 uur per week per woning. 

GVP opleiding: Moriahoeve is in 2017 de GVP opleiding gestart. We hebben daarvoor ook andere 

zorginstellingen uitgenodigd om medewerkers deze opleiding aan te bieden. Vanuit Moriahoeve zijn 7 

medewerkers de opleiding gestart. We zien dat het een behoorlijke tijdsinvestering vraagt, maar 

tegelijkertijd enorm veel kennis en achtergronden oplevert, waardoor de medewerkers ook in 

werkoverleggen kunnen uitleggen en toelichten hoe je bijv. onbegrepen gedrag kunt begeleiden. 

Cursus: Anneke vd Plaats: cursus is al eerder genoemd. Mooi is dat de medewerkers die deze cursus 

hebben gevolgd ook een presentatie hebben gegeven op de familie-avond, die goed werd ontvangen. 

BIG verpleegkundigen: In 2017 zijn de verpleegkundigen niveau 5 bijgeschoold in BIG vaardigheden. 

Verzorgenden worden elke 2 jaar bijgeschoold en dat viel dit keer niet in 2017. Bijscholing is in een 

ander hoofdstuk genoemd: Gouden Driehoek, bewustwording privacy persoonsgegevens en 

rapporteren volgens SOEP/SOAP methode. 

Verzuim: Verzuimpercentage over 2017: 4,34%. In 2017 is door de zorgmanager ingezet op 

bijscholing voor de coördinatoren zorg betreffende verzuim. Het praten in mogelijkheden is de 

nieuwe inzet die is gestart en die leidt tot andere, betere gesprekken. Langdurig zieken zijn door een 

wijziging van functie (intern en extern) weer beter gemeld, of uit dienst gemeld.  

Nieuwe aanpak FG: De aanpak van de Functioneringsgesprekken is onder de loep genomen. In dit 

jaar is de opmaat gemaakt naar het houden van FG op basis van het Huis van Werkvermogen. Kijken 

wat de medewerker zelf in haar eigen huis van werkvermogen meeneemt aan kwaliteiten en basis, en 

dan samen kijken waar de balans zit. Het beleid is in 2017 uitgewerkt om in 2018 tijdens de 

jaargesprekken te gaan gebruiken. 

Volwaardig en waardevol: Het jaarthema Waardevol is voor medewerkers bedoeld om hun plek in 

te nemen. Als waardevolle medewerker, volwaardig. Professionaliteit is toegenomen, dit is zichtbaar 

geworden in hoe medewerkers zich presenteren naar teamleden in een werkoverleg en naar 

familieleden. Door toename kennis durven ze beter hun rol in te nemen. 

 

A7. GEBRUIK VAN HULPBRONNEN 

Gouden Driehoek: Samenspel tussen de gouden driehoek: bewoner, medewerker en familie. In alles 

is Moriahoeve bedoeld om zo dicht mogelijk bij de bewoner en deelnemer te staan. We doen dit 

door in de Gouden driehoek te werken. In 2017 is dit samenspel in bijscholing en familieavonden aan 

de orde geweest. Er is ook veel behoefte aan lotgenotencontact, zo blijkt uit de familieavonden.  

Omgeving: Moriahoeve dient veel als inspiratiebron voor kleinschalige woonvormen of 

woonzorginstellingen in de omgeving. Vooral de beweeg- en beleeftuin heeft diverse keren gezorgd 

voor bezoeken.  

Technologische hulpbronnen: De overstap naar een digitaal ECD is in 2017 gestart door in 

samenwerking met Boer en Zorg NEDAP te gaan gebruiken. In 2018 wordt het stappenplan verder 

uitgewerkt. 
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Financiën en administratie organisatie: Moriahoeve heeft in 2017 een goede samenwerking met 

Cure4 op gebied van financiële en salarisadministratie. Twee keer per jaar wordt intern de AOIC 

gedaan door secretariaat en nachtdienst door controle op personeels- en bewonersdossiers. 

Professionele relaties en samenwerking: huisartsenpraktijk De Vlieter uit Scherpenzeel is leidend 

in de behandeling van bewoners. In 2017 hebben we nieuwe afspraken gemaakt met specialist 

ouderengeneeskunde, psycholoog (beide via Beweging 3.0) en apotheek. Vooral om omgang met 

onbegrepen gedrag beter te stroomlijnen. Deze samenwerking heeft de zorg echt verbeterd. We 

zien dat de SOG de doelgroep echt begrijpt, in tegenstelling tot voorgaande jaren. 

Samenwerking met Zorg coöperatie Accent: in 2017 heeft Moriahoeve aangegeven zelfstandig te 

gaan aanbesteden bij het Zorgkantoor en derhalve de samenwerking stop te zetten met 

Zorgcoöperatie Accent. 

Aanbesteding WLZ-zorg d.m.v. VPT bij het Zorgkantoor is toegekend in 2017. Waardoor in 2018 

zelfstandig gedeclareerd kan worden. 

Coöperatie Boer en Zorg: samenwerking op gebied van declaratie en inkoop WMO. In 2017 heeft 

Coöperatie Boer en Zorg de inkoop gedaan van Begeleiding Groep bij 5 verschillende gemeenten, 

waar Moriahoeve deelnemers heeft op de Dagactiviteiten. De declaratie loopt ook via hen. De 

bestuurder is lid van de Coöperatieraad. 

 

A8. GEBRUIK VAN INFORMATIE 

Clienttevredenheid: In 2017 maakte Moriahoeve gebruikt van Zorgkaart Nederland. In 2016 

hadden we met 21 vermeldingen een 8,4 gemiddeld en in 2017 een 9,1 met 20 waarderingen. 

Belangrijk is om het verhaal achter de cijfers te weten. Daartoe zetten we het Goede Gesprek in met 

leden cliëntenraad. Dat wordt elders in dit verslag beschreven. 

Start Ont-moetingscentrum: Vanuit vraag van mantelzorgers is in oktober 2017 het Ont-

moetingscentrum in Woudenberg dorp ontwikkeld. Er is 

onderzoek gedaan op welk vlak mantelzorgers 

ondersteuning zouden wensen, als zij een partner of 

familielid hebben met beginnende dementie. Toen bleek dat 

er in Woudenberg geen voorziening was voor een vorm 

van daginvulling voor de doelgroep: mensen met beginnende 

dementie, is de stap gezet om een Ont-moetingscentrum te 

starten. Dit naar het format van Ontmoetingscentrum van 

VU Amsterdam.  

Waarom de naam Ont-moetingscentrum? Omdat voor de 

bezoekers niets moet, maar zij mogen aangeven waar hun 

wensen liggen t.a.v. een fijne dag. Vanaf 1 oktober 2017 is 

het Ont-moetingscentrum voor 2 dagen per week 

opengegaan in een gehuurd pand aan Kersentuin 35 te 

Woudenberg, om binnen een jaar te kunnen beoordelen of 

dit project levensvatbaar is. 

 

Specifieke aandacht voor 

B1. VEILIGHEID 

Opname van kwantitatieve uitkomsten op vier veiligheidsthema’s en bijbehorende uitwerkingen 

Medicatieveiligheid 

MIC meldingen worden gemeld ook wat betreft medicatie verstrekking. Hier worden meldingen 

gedaan wat betreft vergeten gegeven en verkeerd gegeven medicatie uitgesplitst per woning. De 
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MIC-meldingen worden geïnventariseerd en geanalyseerd door de coördinator zorg. De uitkomsten 

worden gedeeld in de werkoverleggen van de teams en in het MT. 

Daarbij valt op dat 1 woning hoger scoort in 2e kwartaal naar 16 meldingen. Na analyse van dit 

probleem is er actie genomen op de volgende punten: Er is gekeken naar andere lay-out van 

deellijsten, rust ingebouwd rondom de deeltijden zodat er maximale concentratie is, overleg met 

apotheek en huisarts wat hiervoor verbeteringen kunnen zijn. De ruimte waar medicatie wordt 

uitgezet is aangepast (apart kastje). De apotheker heeft een klinische les gegeven over 

medicatiegebruik en -beheer. Meldgedrag voor dit soort medicatiefouten is hoog er is veel veiligheid 

om te melden en de kwaliteit te verbeteren. 

Na de bovengenoemde interventies zijn de incidenten aanzienlijk minder geworden. 

Over het onderwerp MIC/MIM melden is onderzoek naar gedaan door een student voor haar 

afstudeeropdracht HBO-V. Hier is gekeken waardoor de incidenten plaats vonden en welke 

interventies hierop passen. De uitkomst is weer gedeeld met de medewerkers. Doordat dit 

onderzoek heeft plaatsgevonden, zijn medewerkers zich bewust geworden van wanneer ze moeten 

melden (wat is een incident) en dat het belangrijk is om te melden, namelijk om te kunnen 

verbeteren. 

51% van de 37 bewoners gebruikt structureel psychofarmaca. Daarnaast gebruikt nog 18% van 37 

bewoners zo nodig psychofarmaca. Dit wordt met huisarts en apotheek 1 x per 3 maanden 

geëvalueerd. Tijdens halfjaarlijks MDO wordt het totale medische beleid geëvalueerd, waaronder 

gebruik psychofarmaca. Nieuw ingezette farmaca wordt op afgesproken termijnen, afhankelijk van de 

soort medicatie, geëvalueerd. 

Decubituspreventie 

2x per jaar wordt de risicoscan ingevuld. Daar is een specifiek onderdeel huidpreventie in. Verder bij 

verdenking of verhoogd risico een snelle levering van decubitus matrassen en materialen die 

geadviseerd worden door de Praktijk verpleegkundige van de huisarts. Bij preventie zijn ergotherapie, 

praktijkverpleegkundige en fysiotherapie betrokken. 

Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 

Het wonen binnen de hoeve geeft hoge vrijheid. Vrijheid is de grootste menselijke behoefte. 

Bewoners kunnen vrijuit zich bewegen in de tuinen en woningen. Door vrijheidsbeperkende 

maatregelen als deur- en bewegingssensoren in te zetten, geeft dit de bewoner een groter gevoel van 

vrijheid, omdat bewoners op afstand gemonitord worden en niet met een ander middel behoeven te 

worden vastgezet. Samen met Specialist Ouderengeneeskunde en psycholoog worden de bewoners 

gedragsmatig begeleid, zodat inzet van VBM kan worden voorkomen. Tevens heeft domotica 

(bewegings- en deurmelders) tot doel dat bewoners een betere nachtrust krijgen, doordat er geen 

rondes behoeven te worden gelopen. 

Bij  verhoogd risico op valgevaar kunnen er bewegingsmelders ingezet worden om zo adequaat te 

kunnen handelen maar met behoud van maximale vrijheid. Dit gaat altijd in overleg met familie en 

huisarts. De evaluatie is tijdens de zorgleefplan gesprekken elk half jaar. Iedere bewoner heeft 

toegang tot gebruik domotica, welke beschreven zijn in zorgleefplan en 2 x per jaar evaluatie. 

Camera-toezicht wordt alleen toegepast bij terminale zorg. Dit is in 2017 minimaal toegepast (1x).  

Preventie van acute ziekenhuisopname 

In Moriahoeve wordt beleid gevoerd op comfort en niet op genezing. Hier wordt de familie in 

bijgepraat door huisarts en coördinator zorg, bij aanvang van de zorg en als het einde nadert. Dit 

betekent dat er daardoor geen acute ziekenhuisopnames voorkomen. In 2017 is één mevrouw 

vanwege een gebroken heup in het ziekenhuis geweest, maar binnen een etmaal al weer 

teruggekomen. 

Infectiepreventie 

Controles en pilot voor handhygiëne met handdoekjes en zeep dispensers. Posters opgehangen met 

aandacht in de nieuwsbrief medewerkers hiervoor. 
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B2. CLIËNTOORDELEN 

In 2017 enquête uitgezet door pastoraal werker en inventarisatie gemaakt. Dit in de opmaat naar 

2018 toe, waar we ingezet hebben op gesprekken met bewoners/familie. 

Zorgkaart Nederland is ingezet voor cliënt-metingen: Het gemiddelde cijfer dat werd gegeven was  in 

2016 8,4 en in 2017 9,1. 

Studenten CHE ingezet voor bewoners/familie gesprek. Doordat er uiteindelijk maar weinig 

bewoners zijn geïnterviewd is het rapport niet maatgevend voor Moriahoeve. Maar wat we wel zien, 

is dat de medewerker in alle fasen van dementie de bewoner zelf nog vragen kan stellen omtrent 

welzijn. En dat er dan ook een antwoord komt, dat te gebruiken is voor het welzijn van de bewoner. 

Bijvoorbeeld bij een vraag over het eten, met pictogrammen of gesloten vragen erachter komen wat 

iemand nog echt lekker vindt. Het was voor familie en medewerkers een aanzet om te gaan 

gebruiken in 2018. 

 

B3. LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT: VERBETERPARAGRAAF 2017 

Onderstaand de verbeterparagraaf uit het kwaliteitsplan van Moriahoeve voor 2017. 

1. Voor het meten van de ervaringen van onze bewoners en hun naasten is de CQ index niet meer 

leidend. De afgelopen jaren zijn er al een aantal waarderingen op Zorgkaart Nederland gezet. De 

komende periode gaan we hier extra aandacht aan geven en willen we dit ook borgen rondom de 

Zorgleefplanbespreking. Dat is een mooi moment om met elkaar de zorg van de afgelopen tijd te 

evalueren. Graag horen we van onze bewoners en hun naasten hoe de zorg wordt ervaren en welke 

verbeterpunten er zijn waarmee we aan de slag kunnen. De evaluatie van dit ontwikkelpunt is in het 

verslag voldoende aan de orde gekomen. 

2. Het werken in de gouden driehoek krijgt steeds meer vorm. We zetten actief in op een andere 

procedure m.b.t. het levensverhaal van de bewoner die bij Moriahoeve komt wonen. Onze pastoraal 

medewerker heeft met naasten en bewoner een gesprek waarin de mens in zijn geheel centraal staat. 

Doel hiervan is meer begrip en erkenning naar elkaar en het nog meer cliëntgericht kunnen werken, 

omdat we de bewoner zien in zijn context met zijn eigen levensverhaal, wensen en behoeften. Dit is 

terug te vinden in het bewonergericht werken. 

3. Hoe gaan we om met de wisselende samenstelling van zowel de OR (vanwege de periodieke 

aftreedbaarheid) als de Cliëntenraad (bij het overlijden van bewoners, stopt meestal lidmaatschap 

bewonersraad) en hoe krijgen we een goed evenwicht in de communicatiestructuur en de 

governancecode, m.b.t. advies, toezichthouden en inspraak. Ondanks de wisselende samenstelling is 

er goede voortgang en vervanging gerealiseerd in 2017. 

4. Met de Christelijke Hogeschool Ede, willen we nog verder ontwikkelen in het wederzijds leren van 

elkaar, waarbij enerzijds HBO-V stagiaires op de woningen actief actuele kennis rondom dementie 

uitwisselen met verzorgenden. Anderzijds zal er een concrete verbeteropdracht uitgevoerd worden 

m.b.t. spiegelgesprekken en de ervaringen van de bewoners en hun naasten in de directe zorg. We 

verhogen hiermee de kwaliteit van zorg en we verbeteren het leerklimaat binnen Moriahoeve op 

deze wijze nog verder. Dit punt is niet direct door CHE studenten opgepakt, maar door de pastoraal 

werker en de familie-avonden is hier voldoende in gedaan. Dit is terug te lezen in dit verslag. 

5. Zorgpad onbegrepen gedrag dementie. Binnen de woningen en met input van de medewerkers, die 

de GVP-opleiding (gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie) gaan volgen, willen we komen, tot 

een zorgpad dat handvatten biedt in het begeleiden van mensen met dementie en onbegrepen gedrag. 

Bij dit verbeterpunt willen we nog beschrijven wat er gedaan is aan het Zorgpad onbegrepen gedrag. 

Doordat de zorg voor de dementerende bewoner soms meer onbegrepen gedrag ontwikkelt, is het 

verlangen binnen Moriahoeve om daar betere handvatten voor te krijgen om hier mee om te gaan. 
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Er is door de kwaliteitswerkgroep een online bibliotheek aangemaakt waarin praktische ervaringen 

en benaderingen met elkaar zijn gedeeld. 

De casus en benaderingsadviezen zijn uitgeschreven zodat we door opgedane ervaringen sneller in 

kunnen spelen op onbegrepen gedrag. We leren van de eerdere gedane observaties en evaluaties. 

Ook buiten de eigen woningen is kennis verkregen. 

In september 2017 zijn er 7 medewerkers gestart met de GVP (Gespecialiseerd Verzorgende 

Psychogeriatrie). Door deze opleiding verkrijgen we deskundige verzorgende die de collega’s 

omgangsadviezen kunnen geven om onbegrepen gedrag om kunnen gaan. Hierbij is er ondersteuning 

van de Specialist Ouderengeneeskunde en Psycholoog. Deze samenwerking met steeds dezelfde 

personen, via Beweging 3.0 geeft continuïteit in adviezen en de voortgang wordt zo goed bewaakt. 

Er is hierbij gekeken naar kennis van de soorten dementie en de invloeden van buitenaf die invloed 

kunnen hebben op de bewoners. Hierbij is gekeken naar inrichting en kleuren van de muren. 

Er zijn speciale belevingsgerichte hoeken in de huiskamers gemaakt om meer herkenning te hebben 

van de beleving van de bewoners. 

In 2017 hebben we in samenwerking met de pastorale medewerker een uitgebreid levensverhaal 

samengesteld waaruit we eventueel onbegrepen gedrag kunnen verklaren. We hebben dit bij de 

meerderheid van bewoners in gang gezet samen met de 1e contact personen en contactverzorgende.  
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