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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het kwaliteitsplan van Moriahoeve. De basis voor dit kwaliteitsplan 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. 

In dit kwaliteitsplan laten we zien waar we nu staan, maar ook waarop we willen ontwikkelen. Vanuit 

de visie dat we nooit af zijn en in ontwikkeling willen blijven. 

Jaarlijks wordt dit plan herzien en aangevuld en beschrijven we opnieuw wat we gaan verbeteren en 

leren met elkaar en hoe de resultaten daarvan terugvloeien naar de betrokkenen in Moriahoeve.  

 

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) 
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1 PROFIEL ZORGORGANISATIE  WIE ZIJN WIJ ? 

 

Moriahoeve is een kleinschalig wooninitiatief voor mensen met dementie.  

Woonzorgboerderij Moriahoeve levert op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) professionele, 

belevingsgerichte, zorg-op-maat. Gebouwd op het platteland, op het erf van een boerderij in het 

midden van het land, is Moriahoeve een THUIS voor mensen met dementie. Binnen de geborgenheid 

van een hoeve vindt men een plek waar alle ruimte is voor zowel de vaste bewoners als de 

deelnemers van de dagactiviteiten. Moriahoeve beschikt over vier woonhuizen onder twee 

langgerekte daken, met in het midden een grote beschutte binnentuin (ongeveer 20x30 meter). In de 

binnentuin is ruimte om te wandelen. Tussen de rondscharrelende kippen staan grote verhoogde 

bakken waarin groente en fruit gekweekt wordt. In de vier woonhuizen: Amana, Gilboa, Karmel en 

Jiftha wonen 37 bewoners. 

Daarnaast is er een groep mensen, die 

nog thuis woont en deelneemt aan de 

dagactiviteiten. De dagactiviteiten 

worden op 4 dagen in de week 

aangeboden. Inmiddels is dat sinds april 

2017 uitgebreid met de zaterdag omdat 

daar behoefte aan was. 

Wie in Moriahoeve komt wonen ervaart 

dit als zijn nieuwe thuis. Het huis is van 

de mensen die er wonen. Dit wordt 

vormgegeven door kleinschalige groepen 

waar men dagelijks begeleid wordt door vertrouwde mensen. De ervaring is dat het wonen voor 

mensen met dementie en met name op het platteland, zorgt dat mensen langer actief blijven. De 

boerderij-omgeving geeft veel herkenbare geluiden en geuren. Daarnaast staat en leeft men dichtbij 

de natuur. Er is veel ruimte en men wordt uitgenodigd te blijven bewegen. Het wonen bestaat, met 

ondersteuning, uit activiteiten van het dagelijks leven. Dus samen groenten halen in de moestuin, 

schoonmaken, boodschappen doen, koken, huishouden en gezamenlijk eten. Prettig is het dat iemand 

zijn dagen als nuttig en waardevol ervaart. De persoonlijke wensen van de bewoner staan hierin voor 

Moriahoeve centraal. 

Het vertrouwde ritme van leven wordt binnen Moriahoeve zoveel mogelijk voortgezet. Ook de 

naasten en familie zijn van harte welkom. Binnen Moriahoeve zien we hen als waardevolle aanvulling 

van het dagelijks leven van de mensen die bij ons wonen. We nodigen hen uit mee te doen alsof ze 

thuis zijn. 

 

 

 

De basis van ons werken is een hart vol liefde voor de medemens, ontstaan door de 

Liefde van God de Vader. Uitstralen dat we christen zijn: door wat we spreken, wat we 

ervaren en wat we doen. 
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1.1 ORGANISATIE 

Moriahoeve is gelegen in  het buitengebied van Woudenberg. De meeste medewerkers wonen in een 

straal van 10 à15 km van Moriahoeve. Er zijn diverse kruisverbanden met medewerkers, bewoners 

en familie. Dat verbindt en geeft een sterke saamhorigheid aan de woongemeenschap. De organisatie 

kenmerkt zich als warm, betrokken en liefdevol. De Familiecultuur staat voor een organisatie die zich 

richt op de zorg voor goede verhoudingen, gekoppeld aan flexibiliteit in processen, zorg voor het 

personeel (als waren ze onderdeel van de familie) en klantgevoeligheid. De relatie tussen mensen 

staat centraal.  

Gegevens rechtspersoon 
Adres De Steeg 4 a 

Postcode 3931 PM 

Plaats Woudenberg 

Telefoonnummer 033-3030445 

Identificatienummer Kamer van Koophandel 50033336 

E-mailadres info@moriahoeve.nl 

Internetpagina www.moriahoeve.nl 

 

1.2 BESTURINGSFILOSOFIE  

Moriahoeve hanteert een eenvoudige bottem-up structuur uitgebeeld door een 

druiventros, waarin ieder zijn eigen rol heeft en uniek is. Er is bewust gekozen 

voor zo min mogelijk overhead, zodat de financiën die binnen komen ook 

daadwerkelijk in de zorg geïnvesteerd kunnen worden. Er is gekozen om de 

teams zelf-organiserend te laten zijn, waaronder wordt verstaan zelforganisatie 

van uitvoering van de zorg, beheer van budgetten en activiteiten binnen 

beleidskader en randvoorwaarden. 

Aan de onderste druiven wordt inhoud gegeven door de leden van het MT: 

Directeur/bestuurder, Zorgmanager en Coördinator zorg, Manager facilitaire 

dienst en Secretariaat. Zij ondersteunen de medewerkers, die naast de 

bewoners, het belangrijkste in de organisatie zijn. De medewerkers moeten 

uiteindelijk het werk verrichten en hebben het meeste contact met familie en mantelzorgers. 
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1.3 MISSIE EN VISIE  

Woonzorgboerderij Moriahoeve heeft in haar statuten de grondslag vastgelegd.                        

Citaat uit de statuten:         

“De grondslag van Moriahoeve berust op de Bijbel als Gods geïnspireerd, onfeilbaar en gezaghebbend 

Woord en aanvaardt derhalve Jezus Christus als Gods Zoon, die door Zijn verzoenend lijden en 

sterven de enige Weg is tot behoud.”  

Het doel van Moriahoeve is eveneens vastgelegd in de statuten en wordt omschreven als volgt: 

a. Het aanbieden van woon- en zorgfuncties, dagbesteding en recreatiefuncties voor mensen met een 

zorgindicatie;  

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Missie: 

Woonzorgboerderij Moriahoeve is een professionele, belevingsgerichte en zorg-op-maat 

zorgaanbieder, die vanuit christelijke bewogenheid zorg verleent op het platteland in de Utrechtse 

Heuvelrug en Gelderse Vallei. Dit betreft de volgende vormen van zorg: 

1. Kleinschalige woonvorm met zorg voor mensen met dementie 

2. Dagactiviteiten voor mensen die een dagstructuur wensen of nodig hebben 

3. Dementiezorg en –advies plus individuele begeleiding thuis 

4. Kennisoverdracht op gebied van dementie voor belanghebbenden. 

 

Visie:  

Woonzorgboerderij Moriahoeve wil een groene en inspirerende woon- en zorgomgeving zijn die 

vertrouwd voelt voor mensen met dementie. De zorg sluit aan bij de beleving van de bewoner. Zorg 

wordt gegeven door medewerkers die christen zijn. We verwachten daarbij van onze medewerkers 

dat zij bevlogen zoeken naar een optimaal welbevinden passend bij de mens, met daarbij als 

mensvisie: 

 

 

 

Bij Moriahoeve worden medewerkers voldoende uitgedaagd om hun gaven en talenten te 

ontwikkelen en in te zetten. Iedereen die de christelijke en belevingsgerichte visie kan respecteren is 

als bewoner en deelnemer welkom binnen Moriahoeve. Het uitgangspunt is dat het voor iemand met 

een AOW of modaal inkomen financieel mogelijk moet zijn om er te wonen. 

 

1.4 IDENTITEIT 

Ieder mens is uniek, door God geschapen en bedoeld om tot zijn/haar bestemming te komen. 
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De eerste woning is geopend op 24 maart 2012 en inmiddels is er een identiteit ontwikkeld, die 

ontstaan is vanuit het eerste verlangen:                                                                                                    

Menswaardige zorg te bieden vanuit christelijk oogpunt met als motto: “U wordt hier gezien!”  

Dit houdt in dat de bewoner gezien wordt in zijn mens zijn, in zijn eigenheid, dat de medewerker 

met alle gaven en talenten ingezet wordt en dat U met een hoofdletter, dus dat God de Vader, door 

de Heilige Geest, hier binnen Moriahoeve gezien wordt. 

Het logo van Moriahoeve heeft de beschutting van het dak in zich, die geborgenheid en veiligheid 

uitdrukt. Mensen willen deel uitmaken van een gemeenschap met ruimte voor persoonlijkheid. Er 

wordt ruimte geboden en respect getoond voor andersgelovigen. De mensfiguren links en rechts, 

hebben hun armen naar elkaar uitgestoken, zij dienen elkaar. De boom en de weg staan voor de 

groene omgeving en de ruimte die er is, letterlijk en figuurlijk.   

De afgelopen jaren heeft de zorgsector grote veranderingen 

doorgemaakt. Een van de meest in het oog springende verandering is 

dat we de omslag maken naar het nieuwe zorgen; “ van zorgen voor, 

naar zorgen dat”. De nadruk, en dat is goed, ligt veel meer op de eigen 

regie van onze bewoners en zet de optimale kwaliteit van leven van 

deze bewoners centraal. 

Vanuit de missie, de visie en de kernwaarden willen we ons 

voortdurend afvragen, hoe we vanuit de eigenheid van Moriahoeve 

bijdragen aan bovenstaande ontwikkelingen in de samenleving. 

Wie zijn we en wie worden we? Dat dit in ontwikkeling is en zal blijven, moge duidelijk zijn. Zeker 

vanwege het feit dat Moriahoeve een lerende organisatie wil zijn. We werken met jaarthema’s om dit 

actief vorm te geven.                                                                                                                            

Zo stond in 2015    ‘ Geborgen (heid) ’ op de jaaragenda                                                                   

In 2016 was dat:     ‘ Je rol innemen ’                                                                                         

Voor 2017     ‘ Waardevol ’ 

En 2018 kenmerkt zich door ‘Ont-moeten’. Door niets te moeten, kan je ontspannen en 

elkaar werkelijk leren kennen. Dat is belangrijk in de bewonergerichte zorg. Dat alle 

medewerkers, vrijwilligers en familieleden samenwerken om de bewoner een fijne dag te 

geven. 
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1.5 KERNWAARDEN VAN MORIAHOEVE 

Deze kernwaarden gebruiken we om uit te drukken welke waarden we 

belangrijk vinden voor onze organisatie en waarop we aanspreekbaar 

willen zijn. 

 

 

 

1.We zijn Christen met hart, hoofd en handen 

Iedereen heeft zijn eigen, specifieke bijdrage aan het gemeenschappelijke doel van Moriahoeve. De 

bijdrage van medewerkers wordt gewaardeerd en we laten een ieder in zijn/ haar waarde. Iedereen 

heeft zijn eigen persoonlijkheid en is uniek. Er wordt mét elkaar gesproken en niet óver elkaar. 

Onderling vertrouwen is de basis voor samenwerken. 

Ondanks het functieverschil is iedereen binnen de Moriahoeve belangrijk. Er wordt onderling geen 

onderscheid gemaakt tussen opleidingsniveau, religie, nationaliteit, etc.  

We zeggen elkaar als christen vol genade de waarheid. We willen elkaar dienen door het voorbeeld 

van onze Heer Jezus te volgen.  

2. We zijn groen en (ver)fris(send) 

Medewerkers zien de meerwaarde van de 

groene omgeving van Moriahoeve ten 

gunste van de bewoners. Zij zullen altijd 

proberen hen te (laten) bewegen om naar 

buiten te gaan en in beweging te blijven. De 

dieren en de groen(t)e tuin nodigen uit om 

hier invulling aan te geven. 

Fris zijn betekent dat de medewerkers altijd 

vernieuwend, met nieuwe ogen, willen 

kijken naar een situatie. In de zorg is geen 

dag hetzelfde en geen mens is iedere dag 

hetzelfde. Daarom is het van belang dat 

medewerkers iedere nieuwe dag weer met een nieuwe blik een ander kunnen verzorgen en 

begeleiden. Dit maakt het werken verfrissend. Ook medewerkers onderling zijn in staat om elkaar 

steeds weer met een nieuwe frisse blik tegemoet te treden. Elkaar aan te spreken, elkaar te 

vergeven, vergeving te vragen en opnieuw te beginnen. Groen en fris betekent ook dat medewerkers 

hoop hebben. Hoop op een nieuw leven, hoop in het leven hier en nu. 

 

 

 



9 

 

3. We zijn bevlogen 

Medewerkers van Moriahoeve zijn bevlogen mensen, ze hebben passie voor hun werk en de 

medemens. Ze geven niet gauw op en gaan verder dan de eerste tegenslag om elkaar te begrijpen, 

om elkaar aan te moedigen en aan te sporen. Medewerkers 

sturen elkaar ook bij in liefde, ieder op zijn of haar eigen 

plaats. Bevlogenheid maakt dat medewerkers gemotiveerd 

blijven om de beste zorg te verlenen die er is. Bevlogen zijn 

geeft dat je altijd punten wilt horen om te kunnen 

verbeteren. 

Het beeld van bijen past hier mooi bij: bijen bevruchten 

doordat ze druk bezig zijn nectar te verzamelen. Zo mogen 

medewerkers elkaar inspireren, hun vreugde en zorgen, 

inspiratie doorgeven aan de ander en zo elkaar ‘bevruchten’. 

4. We leren door te reflecteren 

 

Als medewerker wil en kun je in een team 

werken om de ander aan te moedigen. In een 

natuurlijke manier van leren, vragen 

medewerkers elkaar om terugkoppeling: “Doe 

ik het zo goed, of kan het beter. Hoe doe jij dit? 

Hoe ervaart de ander dit? “ 

                                                                                          

Het groepsproces is een doorgaande manier om 

te kunnen leren. Een medewerker kan zich 

spiegelen in de ander en op een natuurlijke manier bijgestuurd worden. 

Het beeld van een zwerm spreeuwen past hierbij. Een zwerm vogels kwettert, om elkaar aan te 

moedigen, om in de vlucht elkaar bij te sturen en om in het samenzijn ook ruimte voor de ander te 

laten. Samen zijn de medewerkers sterk. Want ieder heeft zijn eigen gaven en talenten. Ieder mag tot 

zijn doel komen, zoals God het heeft bedoeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een lerende organisatie. Een organisatie die niet in beton gegoten is, maar elke dag wil leren 

door te reflecteren! 

Een organisatie  

Een organisatie die niet in beton gegoten is, maar elke dag wil leren door te reflecteren! 

die niet in beEen lerende organisatie 

Een organisatie die niet in beton gegoten is, maar elke dag wil leren door te reflecteren! 

ton gegoten is, maar elke dag wil leren door te reflecteren! 
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 5. We zijn betrouwbaar. We borgen wat we zeggen! 

Betrouwbaar zijn is de kernwaarde die medewerkers zich 

eigen maken in Moriahoeve. Wat we zeggen en uitstralen, 

de warmte, de liefde en bewogenheid is belangrijk. Het 

gestand doen van afspraken en ze vastleggen is een 

vereiste om aan te kunnen tonen dat we elkaar eraan 

kunnen houden. In een team werken en afspraken maken 

is nodig om het werk goed te kunnen doen. 

Als we als medewerker betrouwbaar zijn, geeft dat de 

anderen rust en vertrouwen. 

Daar kan Moriahoeve, daar kan de bewoner, daar kan de 

familie van op aan! 

Betrouwbaar heeft het beeld van een anker. Het anker 

geeft betrouwbaarheid, houvast en hoop. Medewerkers 

praten niet in het luchtledige, maar ze verankeren hun 

zorgleefplannen, hun afspraken en beloftes, zodat collega’s 

het terug kunnen vinden en overnemen. 

Daarnaast kiest Moriahoeve actief voor een bewonersperspectief vanuit de gouden driehoek. In deze 

driehoek werken de mantelzorger, professional en vrijwilliger samen aan goede zorg. Het spreekt 

daarbij vanzelf dat de basis op orde is, dat wil zeggen dat 

onze zorg veilig en vertrouwd moet zijn. Maar goede zorg 

is meer dan dat. In de relationele en afgestemde zorg die 

wij als Moriahoeve samen met familie en medewerkers 

aan onze bewoners verlenen komt ook ons christenzijn 

en de bewogenheid met de ander tot uiting. 

 

 

 

 

1.6 ZORGVISIE 

De zorgvisie van Moriahoeve is vastgelegd in het zorgbeleid. In dit visiedocument nemen we de 

volgende uitgangspunten: 

1. De Christelijke identiteit 

o Ieder mens is uniek en kan en mag zichzelf zijn. 

o De Woonzorgboerderij is voor iedereen opengesteld die, ongeacht de eigen visie, de 

christelijke visie kan respecteren. 

o De medewerkers begeleiden en zorgen voor bewoners vanuit het christen zijn en uiten dit 

via hoofd, hart en handen.  

o Familie, netwerk en medewerkers vormen een belangrijke kring rondom de bewoner, zij 

hebben elkaar nodig om goede zorg te kunnen leveren. 
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2. Natuurlijke en belevingsgerichte zorg 

o De kern van belevingsgerichte zorg is zoeken naar een manier van verzorgen, begeleiden en 

ondersteunen die aansluit bij de manier waarop de deelnemer het leven met een ziekte of 

handicap ervaart. 

o Belevingsgerichte zorg gaat uit van de uniciteit en waardigheid van ieder mens ondanks zijn 

beperkingen. Hierbij komt de overtuiging dat mensen met dementie ook een volwaardig en 

bevredigend leven kunnen leiden. 

o Eigen regie van de bewoner is het uitgangspunt, dat wil zeggen dat de persoonlijke wensen en 

keuzes van de bewoner bepalend zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

o Medewerkers doen er alles aan om de signalen die de bewoner afgeeft (zowel verbaal als 

non-verbaal) te verstaan. Ze nemen daar ook de tijd voor en reflecteren hierop met de 

collega’s o.a. in het werkoverleg. 

o Belangrijk vinden we de wijze waarop iemand benaderd/aangesproken wordt. Een mens 

ontwikkelt zich in de sociale omgang met anderen. 

 

3. Ruimte en beweging, aandacht en activiteiten 

o Binnen Moriahoeve volgen we vooral het ritme van de dag. 

o Elke ochtend en elke middag staat er een gezamenlijke of individuele activiteit of 

aandachtsmoment op de agenda van de woning/ bewoner. 

o De plannen met plezierige activiteiten, die er voor elke bewoner zijn, vormen een leidraad 

voor wat de bewoner prettig vindt. 

 

•  

•  

o We streven ernaar alle bewoners elke dag een dergelijk moment te bieden. 

 

4. Door wie en op welke wijze wordt de zorg/begeleiding aan de 

bewoners/deelnemers vormgegeven 

o De toelichting hierop wordt beschreven in paragraaf 2 van dit kwaliteitsplan 

De uitwerking van het zorgbeleid heeft geleid tot de basis en het vertrekpunt voor 

het leven op Moriahoeve, samengevat: 

• Medewerkers van Moriahoeve zorgen vanuit Gods liefde met hoofd, hart en handen en 

bewoners, deelnemers, verwanten en vrijwilligers respecteren dit. 

• Alle medewerkers, familieleden en verwanten sluiten op een natuurlijke wijze aan op de 

dagelijkse belevingswereld van de bewoners, deelnemers en respecteren de levensfase en 

levenssfeer van de bewoner. 

Natuurlijke en belevingsgerichte zorg wordt gedefinieerd als mensen met dementie begeleiden 

in het omgaan met de gevolgen van dementie door aan te sluiten bij hun mogelijkheden en 

beleving. Ook al sluiten deze mogelijkheden en beleving niet altijd aan bij de gewoonten van de 

gemiddelde mens, bv nachtkleding aan in bed en om 10.30 uur koffie met een koekje. Dagelijks 

meebewegen met de beleving van de bewoner is het uitgangspunt. Ook het tempo van de 

bewoner wordt door hem/haar bepaald, en hier sluiten alle medewerkers op aan. 

Aandacht zit ‘m in kleine dingen, ook voor bewoners die heel kwetsbaar zijn.                                                               

Aandacht is ook stil naast een bewoner op de bank of buiten in het zonnetje zitten, de hand vasthouden, 

een mooi gedicht of boek voorlezen of met elkaar zingen.  
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• Moriahoeve biedt ruimte/vrijheid, beweging en activering binnen de beslotenheid en de 

natuurlijkheid van de hoeve. Dit wordt door familieleden, verwanten en medewerkers 

gestimuleerd. 

• Medewerkers, verwanten en vrijwilligers staan open voor elkaar, werken samen in de gouden 

driehoek, stellen zich lerend op, respecteren elkaars positie, professie en elkaars verschillen, 

in het belang van het welzijn en welbevinden van onze bewoners. 

 

1.7 TYPE ZORGVERLENING VERDELINGZZP 

Binnen Moriahoeve onderscheiden we vier woningen waarin kleinschalig wonen wordt aangeboden. 

Dagbesteding is integraal onderdeel van de ZZP. 

Verdeling zorgplaatsen ZZP (aantallen begroting 2018). 

Woning 

 ZZP 5 ZZP 7 

Amana 10  

Jiftha 8 1 

Karmel 9  

Gilboa 8 1 

 

Moriahoeve zet structureel meer zorguren in dan de gemiddelde NZA bandbreedte vereist, we 

houden de overhead zo laag mogelijk. We blijven creatief omgaan met het inzetten van diensten, 

combinaties van verschillende zorgdisciplines, zodat we aan het normenkader kunnen voldoen, maar 

vooral die kwaliteit van leven kunnen bieden waar onze bewoners, familie en uiteindelijk onze 

medewerkers wel bij varen. 
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2 PERSONEELSBESTAND EN SAMENSTELLING-WIE WERKEN ER BIJ ONS? 

De medewerkers van Moriahoeve zijn essentieel wanneer het gaat over de kwaliteit van zorg en 

leven die wij kunnen bieden aan onze bewoners, ook in de samenwerking met het netwerk om de 

bewoner heen. We investeren in ontwikkeling van onze medewerkers, vanuit het oogpunt dat we 

hen waardevol vinden en zelf een lerende, in ontwikkeling blijvende organisatie willen zijn. De meeste 

medewerkers hebben de opleiding VIG, niveau 3 afgerond en we vullen dit aan met inhoudsgerichte 

opleidingen over dementie, benadering, geriatrie. Daarnaast wordt in elke woning de verzorgende 

ondersteund door een gastvrouw, opleiding niveau 2.  

2.1 NORMENKADER 

Er zijn voor verpleeghuiszorg nog geen landelijke context gebonden normen ontwikkeld. Vanuit het 

kwaliteitskader is er een richtlijn gegeven waaraan de organisatie minimaal moet voldoen om veilige, 

verantwoorde en persoonsgerichte zorg te kunnen verlenen. In onderstaande tabel zijn deze 

normen, waar het gaat om voldoende personeel opgenomen en vergeleken met de huidige situatie 

binnen Moriahoeve. 

Personeelsnorm Mate waarin Moriahoeve hieraan voldoet 

1. Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve 

zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed gaan, 

intake en rondom het sterven) zijn er minimaal twee 

zorgverleners beschikbaar om deze taken te verrichten. 

Daar voldoet Moriahoeve aan. 

2. Tijdens de dag en de avond is er permanent iemand in de 

huiskamer om de aanwezige bewoners de benodigde 

aandacht en nabijheid te bieden en toezicht te houden. 

Wanneer een bewoner een ruimte moet verlaten is er 

iemand aanwezig om dit op te vangen. Hierbij kan ook 

gedacht worden aan de inzet van een vrijwilliger of familielid. 

De bezetting is zo geregeld dat 

er op 9 bewoners, twee 

medewerkers staan gedurende 

het grootste gedeelte van de 

dag. 

3. In iedere dagdienst (ook in het weekend) is er per woning 

iemand aanwezig die de juiste kennis en competenties heeft 

om separaat van de zorgtaken aandacht te besteden aan 

zingeving/zinvolle dag invulling van de bewoners. 

Er is minimaal niveau 3 op een 

woning aanwezig. Voor wat 

betreft kleinschalig wonen, zijn 

activiteiten geïntegreerd in de 

zorg en het dagelijks leven. 

4. Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor 

(on)geplande zorg, vragen of toenemende complexiteit zoals: 

opschalen van personeel (inzetten mobiel team), inroepen 

specialist ouderengeneeskunde, overleg medisch specialist of 

gedragsdeskundige, tijdelijke overplaatsing cliënt naar andere 

afdeling in dezelfde zorgorganisatie, inschakelen Centrum 

voor Consultatie en Expertise (CCE), het ingang zetten van 

‘Meerzorg’. 

Hier wordt aan voldaan, de 

huisarts is hoofdbehandelaar, 

de SO is oproepbaar. 
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2.2 PERSONEELSSAMENSTELLING 

Moriahoeve kent vier woningen, waarin in totaal 37  bewoners verblijven volgens het concept 

kleinschalig wonen. 

In onderstaande tabel staan het aantal zorgverleners per organisatie eenheid. 

Woning Aantal verzorgenden Aantal gastvrouwen 

Jiftha 7 5 

Karmel 6 5 

Gilboa 6 6 

Amana 5 6 

 

Elk jaar wordt er een personeelsbegroting opgesteld, waarbij het dienstenpatroon wordt afgestemd 

op de zorgbehoefte. Wanneer de zorgbehoefte wijzigt, of bij overlijden of verhuizen van een 

bewoner, wordt de formatie herberekend en bijgesteld. De formatie is hiermee afgestemd op 

datgene wat kwantitatief nodig is om elke woning  te kunnen bemensen op de juiste tijdstippen. 

 

2.3 REFLECTIE OP PERSONEELSSAMENSTELLING 

Zonder voldoende bekwaam en geschoold personeel kan Moriahoeve geen zorg verlenen. We 

vinden het belangrijk kwaliteit en deskundigheid van onze medewerkers te monitoren. We houden 

bij welke diploma’s zij hebben en in welke mate zij aan onderstaande competenties voldoen. We 

signaleren welke ontwikkelpunten er zijn en wat dat betekent voor het complete team en of dat 

team voldoende compensatie mogelijkheden heeft. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers 

regie nemen en eigenaarschap voor een aantal zaken die er op de woning spelen en die we 

onderbrengen in werkgroepen waaraan zij deelnemen. Daarnaast faciliteren we scholing voor 

individuele medewerkers of groepen. 

 

Personeelssamenstelling  zorg

leerling niveau 2 leerling niveau 3 medewerker niveau 3

medewerker niveau 4 medewerker niveau 5 medewerker niveau 1



15 

 

Competenties: 

1. Christen zijn in woord en daad 

2. Persoonsgerichte zorg 

3. Bevorderen woon/leefsfeer 

4. Vakbekwaam handelen 

5. Leren en verbeteren van kwaliteit 

6. Flexibiliteit/daadkracht 

7. Samenwerken en overleggen 

  

2.4 VERZUIM EN DOORSTROOMCIJFERS 

Het ziekteverzuim binnen Moriahoeve kende een piek in 2016, dat had een aantal redenen die niet of 

nauwelijks beïnvloedbaar zijn, in de zin van (ernstig) langdurig ziek. Daarnaast blijven er 

mogelijkheden over om actief te sturen op verzuimbeheersing. Vanaf januari 2017 zetten we ook in 

het kader van duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers actief in op verzuimbegeleiding en het 

denken in mogelijkheden. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers eigenaarschap nemen om 

gezond en fit op het werk te komen, te zijn en te blijven, net zoals zij openstaan voor opleidingen, en 

ontwikkelingen op hun vakgebied.  

Verzuim 
                                                                                                 2017               2016              2015 

Aantal werknemers 93 90 77 

Frequent verzuimers 3 10 9 

Verzuimpercentage 4,34% 7,88% 4,53% 

 

In- en uitstroom medewerkers 2017 2016 

Aantal medewerkers 1 januari 93 90 

In dienst 17 13 (inclusief zomercontracten) 

Uit dienst 17 13  

Aantal medewerkers 31 

december 

93 82 

 

2.5 VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS 

Bewoners die bij Woonzorgboerderij Moriahoeve komen wonen, zijn allen mensen met dementie. 

Zij hebben veel behoefte aan aandacht en tijd. In de samenwerking met familieleden en een 

enthousiaste groep van 20 vrijwilligers kunnen we die aandacht bieden. 

Vrijwilligers maken belangrijke extraatjes mogelijk. Zij zijn voor Moriahoeve een kostbare groep 

mensen. Zij zetten zich enthousiast in bij sociale activiteiten. Komen langs voor een kopje koffie, een 

spelletje een wandeling, of werken in de (moes)tuin. Twee keer per jaar wordt er een ‘dankjewel’ 

moment voor vrijwilligers georganiseerd, meestal in combinatie met een stukje verdieping en dit 

wordt erg gewaardeerd. 

Moriahoeve kent een vrijwilligerscoördinator, zij doet de werving en selectie, heeft het eerste 

kennismakingsgesprek en introduceert een vrijwilliger op een van de woningen of bij een andere 

activiteit. Op elke woning is één medewerker speciaal lid van de Moriahoeve-werkgroep vrijwilligers. 

In deze werkgroep worden actualiteiten en ontwikkelingen besproken, worden nieuwe ideeën en 
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vormen bedacht en volgt door de medewerker de terugkoppeling naar de rest van het team, zodat 

vrijwilligers ook echt onderdeel van het team zijn.  

Binnen Moriahoeve is er een grote groep mantelzorgers. Zij  zijn geen beroepsmatige zorgverleners, 

maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene waarvoor zij zorgen. 

Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen omdat zij een emotionele 

band hebben met degene die zorg nodig heeft. Dat is een groot verschil met vrijwilligers. Vrijwilligers 

kiezen ervoor om te ondersteunen of begeleiden. Moriahoeve wil een omgeving creëren waar de 

communicatie en samenwerking soepel verloopt. Daarom is er ook door middel van scholing en 

familieavonden aandacht voor het individuele contact tussen de beroepskracht en de mantelzorger. 

Voor wat betreft de mantelzorgers is Moriahoeve in een omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, 

we nemen niet meer automatisch alle zorg over maar stemmen de zorg vraag af met de bewoner en 

zijn naasten, onderzoeken wat de wensen van de bewoner zijn. 

Via familienet (interactieve communicatie) houden we elkaar op de hoogte en kunnen medewerkers 

foto’s delen van leuke momenten, zodat er ook aan het thuisfront meegenoten kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We doen wat we zeggen.                                                                                                   

Als we iets afspreken, dan doen we dat ook!  En als we iets doen, dan leggen we dat 

vast, zo is het kringetje weer rond. 

 

http://www.moriahoeve.nl/2017/moriahoeve/kwaliteit/
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3 SITUATIE, PLANNEN, VOORNEMENS EN WAARDERING 

3.1 PERSOONSGERICHTE ZORG EN ONDERSTEUNING 

U wordt hier gezien!  

Binnen Moriahoeve zien we onze bewoners als waardevolle mensen die kunnen genieten van het 

leven en het wonen binnen de hoeve. We zien onze bewoners in al hun eigenheid, met hun eigen 

achtergrond en levensverhaal. Deze samenhang en het leren kennen van onze bewoner vinden we 

essentieel om onze zorgdoelen optimaal af te stemmen. Het kwaliteitskader onderscheid vier thema’s 

waarbinnen persoonsgerichte zorg wordt ingevuld. Binnen Moriahoeve geven we daar onze eigen 

invulling aan omdat we vinden dat deze thema’s wel te onderscheiden, maar niet te scheiden zijn. 

Compassie, Uniek, Autonomie en Zorgdoelen 

Wat voor de één een hele prettige omgeving is, kan voor de ander helemaal niet prettig aanvoelen. 

Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren en behoeften. Voordat iemand bij ons komt wonen willen 

we diegene graag beter leren kennen. We brengen een huisbezoek of als dat niet mogelijk is plannen 

we een familiegesprek. Wat is uw levensverhaal? Hoe bent u opgegroeid, wat heeft u meegemaakt? 

Hoe woonde u voor de verhuizing, waar geniet u van en wat vindt u minder prettig? Alleen als we 

iemands voorkeuren weten, kunnen wij een nieuw thuis bieden dat echt past. Het belangrijkste 

uitgangspunt voor ons is dat iemand zich zo prettig mogelijk voelt. Wat kunt u nog zelf, waar kunt u 

soms wat hulp bij gebruiken en waar heeft u behoefte aan? Dat is waar we ons op richten in de zorg. 

Volgens de Wet Langdurige Zorg (WLZ) heeft iemand voor de verhuizing een indicatie voor een 

Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) ontvangen. Voor verhuizing naar Moriahoeve is een indicatie nodig van 

ZZP5 of ZZP7. In deze indicatie staat beschreven op welke zorg en dienstverlening iemand recht 

heeft. Met deze informatie en de overdrachten van andere zorgverleners/casemanagers stellen we 

samen met de bewoner en diens naasten, een eerste voorlopige ‘Zorgleefplan’ op maat samen. Hierin 

maken we persoonlijke afspraken omtrent wonen, zorg en alle zaken die men belangrijk vindt en die 

een zinvolle dag geven. De regie ligt wat ons betreft bij de bewoners, zij staan centraal! 

Bij Moriahoeve maken we gebruik van de plaatselijke huisarts, zij is eindverantwoordelijk voor de 

zorg aan de bewoners. Wanneer iemand twee weken bij ons woont heeft er een gesprek plaats 

m.b.t. de overige wensen en de wensen rondom het levenseinde van de bewoner. Als alle afspraken 

gemaakt zijn, en de zorgdoelen zijn geïnventariseerd worden deze vastgelegd in het definitieve 

zorgplan. Elke week is er artsenvisite waarbij de actuele vragen worden doorgenomen. De S.O. 

(specialist ouderengeneeskunde) kan op doorverwijzing van de huisarts worden ingezet. Daarnaast 

bespreekt de SO 2x per jaar alle bewoners in een MDO. 

In 2018 wordt de levensgeschiedenis van een nieuwe bewoner door de Pastoraal Medewerker samen 

met de contactverzorgende opgetekend, het idee daarachter is nog meer inzicht in de bewoner maar 

ook een basis van vertrouwen met de naasten te leggen die de samenwerking ten goede komt. 

3.2 WONEN EN WELZIJN 

Binnen Moriahoeve vinden we het belangrijk oog te hebben voor een optimale levenskwaliteit en 

welzijn van onze bewoners en hun naasten. De zorg voor lichaam en geest speel hierbij een rol, maar 

de woon- en leefomgeving zijn hierbij evenzeer belangrijk. Kleinschalig wonen zegt soms niet meer 

dan de manier waarop de stenen gestapeld zijn. Bij Moriahoeve willen we kleinschalig zorgen, met 

vaste medewerkers voor mensen met dementie.  
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We zorgen met een klein vast team van medewerkers op de woning, 

zij kennen de bewoners, weten wat ze nodig hebben en hoe dat het 

beste aangeboden kan worden. Er ontstaat veiligheid en vertrouwen 

en dat is een prachtige basis voor een persoonsgerichte benadering. 

Hierdoor zijn we echt in staat om onze bewoners zo te kennen dat 

we ze nabij kunnen zijn. Kleinschalig zorgen is niet taakgericht, het 

welzijn, de activiteiten zijn door de hele dag verweven. 

Daarnaast zijn er op elke woning medewerkers opgeleid in het 

gedachtengoed van dr. Anneke van der Plaats, sociaal geriater. 

Uitgangspunt is dat het creëren van een gunstige omgeving voor iemand met dementie, 

gedragsproblemen vermindert. Dat biedt mensen met dementie een prettiger leven. Een gunstige 

omgeving is veilig, geborgen, zonder haast of dwang, en herkenbaar.  

Bejegening binnen Moriahoeve vinden we erg belangrijk. Het genieten van de natuur op en rond onze 

mooie hoeve ook! Bewegen is aantoonbaar goed voor mensen met dementie, dat kan veilig binnen 

de geborgenheid van de hoeve en in de beweegtuin. 

Bij Moriahoeve bieden we elke week en op christelijke feestdagen, een gezamenlijke zondagse viering. 

Hier kan iedereen aan deelnemen. Er worden voorgangers gevraagd uit de omgeving.  

Moriahoeve heeft een eigen pastoraal medewerker in dienst, zij kan bewoners of naasten bijstaan in 

geestelijke vragen en onzekerheden. Zij heeft de gave om te luisteren en nabijheid te bieden in angst 

en zorgen, in blijdschap en liefde. Deze persoon verstaat de kunst om van hart tot hart te kunnen 

spreken, te raken en aandacht te schenken. En geborgenheid te bieden. Samen praten, bidden, 

worstelen en over het geloof praten, zingen: alles wat kan meewerken om als herder met de 

bewoner om te gaan. De beleving van bewoner is hier leidend in. De pastoraal werker leert de 

verschillende benaderingswijzen kennen van diverse vormen van dementie en heeft daarbij de input 

van de verzorgenden in de verschillende woningen nodig. 

De laatste levensfase 

Ook hierin speelt onze pastoraal medewerker een rol, naast de betrokken medewerkers kan familie 

een beroep doen op haar, zelfs voor het leiden van de uitvaartdienst. Als Moriahoeve sluiten we aan 

bij deze levensfase van de bewoner, en bieden palliatieve zorg die in de natuurlijke weg ligt van de 

bewoner. We werken niet mee aan actieve euthanasie, echter we dragen bij aan een zo comfortabel 

mogelijk levenseinde. Een onderdeel van de natuurlijkheid vormt ook de niet-reanimatieverklaring. 

Echter elke bewoner is vrij hierin eigen keuzes te maken. Om hierin een wel overwogen beslissing te 

nemen is het mogelijk ondersteuning te vragen van de behandeld huisarts.  

Als het lichaam aangeeft geen voeding meer te willen, dan wordt er ook geen voedsel meer 

aangeboden. Bij voorkomende gevallen is er altijd afweging mogelijk om medisch zinvol handelen te 

bespreken, bijvoorbeeld het wel of niet starten van een antibiotica kuur of opname in ziekenhuis.   

3.3 VEILIGHEID 

Werken aan zorginhoudelijke veiligheid gaat uit van professionele standaarden en richtlijnen. De vier 

thema’s van basisveiligheid: 

• medicatieveiligheid 
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• decubituspreventie 

• gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 

• preventie acute ziekenhuisopname 

zijn voor Moriahoeve belangrijke onderdelen in het professionele leren en verbeteren met elkaar. 

Vanuit bestuurlijk opzicht is elke organisatie geneigd grip te willen houden op de risico’s. 

Tegelijkertijd past het bij Moriahoeve om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie 

neer te leggen. Medewerkers en cliënten vragen om meer eigen inbreng en vertrouwen. Daarvoor is 

ruimte nodig, binnen Moriahoeve zoeken we die ruimte op en proberen daarbinnen een balans te 

zoeken in beheersen, vernieuwen en vertrouwen. 

Hoe houden we binnen Moriahoeve grip en laten we tegelijkertijd los, wat is hiervoor nodig? 

Enerzijds ruimte voor onze medewerkers, die ruimte en vertrouwen krijgen om samen met de 

bewoner en diens naasten na te denken over de beste weg voor de bewoner, verantwoordelijkheden 

nemen, risico’s te beheersen, of wellicht juist risico’s te nemen en deze vast te leggen. Het gaat over 

het maken van weloverwogen keuzes in bepaalde situaties, keuzes waarbij de eigen regie en de 

kwaliteit van leven en van zorg voorop staan! Deze keuzes worden opgenomen in het zorgplan. Het 

kan dan zijn dat er afgeweken wordt van standaarden of dat risico’s genomen worden. In goed 

overleg en met de kans dat het fout gaat. Gebeurt dat? Dan is er geen reden tot zorg; We wisten dat 

dat kon gebeuren en hebben dat met elkaar beschreven in het zorgplan. 

Er is een werkgroep veiligheid, waarin van elke woning een medewerker is afgevaardigd, met elkaar 

bespreken zij periodiek de risico’s en veiligheidsaspecten. We doen dat door in een werkgroep 

veiligheid met elkaar te bespreken welke items er spelen, welke acute zaken er aandacht vragen of 

welke zaken er na evaluatie verbeterd kunnen worden. 

Daarnaast worden de MIC (melding incidenten cliënten) meldingen actief bijgehouden, geanalyseerd 

en besproken in werkoverleggen. Eenmaal per kwartaal wordt er een analyse gemaakt van alle 

meldingen en wordt er actief op verbetering ingezet. 

Het terrein van Moriahoeve is omgeven door een hek. Hierin bevindt zich een toegangspoort met 

code, de bewoner kan zich vrij bewegen binnen de beslotenheid van Moriahoeve. Dit kan het risico 

tot vallen vergroten. Wanneer de familie daarmee akkoord is wordt dit risico vastgelegd in het 

zorgplan en is de familie daarvoor verantwoordelijk.  

3.4 LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT 

Moriahoeve heeft het PREZO gouden keurmerk. Op een aantal pijlers wordt de organisaties als het 

ware doorgelicht en worden er punten ter verbetering aangedragen:  

• Zorgleefplan 

• Informatie en communicatie 

• Clientveiligheid 

We zijn als organisatie trots op onze bevlogen medewerkers die ook bij interne audits blijk geven van 

verbeteren, elkaar tips geven wanneer ze een kijkje in de keuken nemen in elkaars woning en met 

elkaar streven naar een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg en leven voor onze bewoners. 
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Binnen Moriahoeve vinden we het belangrijk dat we ons blijven ontwikkelen en leren, dat we 

aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dementie, goede voeding, duurzaamheid, 

zinvolle invulling van de dagen voor onze bewoners, enz. 

Veel onderwerpen hebben we ondergebracht in werkgroepen en we verwachten dat elke 

medewerker deelneemt aan in elk geval één werkgroep, eigenaarschap neemt voor de taken en 

rollen die er op de woningen in het concept van kleinschalig wonen te verdelen zijn. Dat vraagt 

blijven(d) leren en met een frisse blik om je heen willen en kunnen kijken. We bieden onze 

medewerkers aan zich te ontwikkelen d.m.v. reguliere scholingsmogelijkheden voor helpende, VIG, 

GVP, maar ook verwachten we dat er e-learning wordt gevolgd op onderwerpen als 

familieparticipatie, zelfredzaamheid en rapporteren. Daarnaast verzorgen en faciliteren we als 

Moriahoeve BIG scholing. 

3.5 LEIDERSCHAP GOVERNANCE EN MANAGEMENT 

De besturingsfilosofie van Moriahoeve is gebaseerd op de “omgekeerde druiventros” 

Dat betekent dat het management zorgdraagt voor medewerkers, hen stimuleert en ondersteunt. 

Dat er in vaste teams gewerkt wordt (herkenbaarheid), waarin de zelfregeling steeds verder vorm 

krijgt; dat er een multidisciplinaire samenwerking is zowel intern als extern; dat het voor alle 

medewerkers duidelijk is wat hun rollen en verantwoordelijkheden zijn en dat er een prettig en veilig 

werkklimaat heerst. Belangrijk vinden we terug te gaan naar ‘de bedoeling’, de reden van bestaan van 

Moriahoeve. De zorg in Nederland staat bol van regels en procedures, en dat komt in botsing met 

onze visie ’net als thuis’. Het is onze uitdaging daar samen met onze medewerkers en familie de 

balans in te vinden. Daarbij willen we voortdurend de dialoog aan gaan, willen we weten wat de 

ander beweegt. 

Transparantie naar onze omgeving, naar de Raad van Toezicht, bewoners-/cliëntenraad en de OR zijn 

daar onlosmakelijk mee verbonden. 

Zo hebben we de afgelopen jaren actief deel uitgemaakt van een zorgcoöperatie en zijn daarmee en 

daardoor verder ontwikkeld. De komende tijd gaan we ons richten op meerdere partijen om van en 

mee te leren en wederzijds bij elkaar in de keuken te kijken. 

3.6 CLIENTWAARDERING 

Voor Moriahoeve is de bewoner altijd het uitgangspunt, aandacht voor de kwaliteit van leven, wonen 

en welzijn vinden we erg belangrijk. Dat betekent dat we open staan voor cliëntervaringen. We 

krijgen inzicht in die ervaringen door overleg met onze Bewonersraad, door de korte lijnen op onze 

woningen in het contact met de familie en door familieavonden. We willen de input en de eigen regie 

van onze bewoners en hun naasten vergroten door nog meer met en vanuit het zorgplan te werken. 

Dat doen we door actief te werken aan onze wijze van rapporteren, door vooraf over het 

levensverhaal van onze bewoners te spreken en door implementatie van het ECD (elektronisch cliënt 

dossier), waarbij centraal staat dat de bewoner eigenaar is van zijn zorgplan wat op basis van zijn 

wensen, mogelijkheden en behoeften tot stand is gekomen. 

We maken gebruik van Zorgkaart Nederland om actief cliëntervaringen op te halen en willen dat in 

de toekomst nog meer gaan doen. 
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4 VERBETERPARAGRAAF, SAMEN LEREN EN VERBETEREN 

 

Het opstellen van het kwaliteitsplan van Moriahoeve, was een mooie zoektocht in de organisatie. 

Trots zijn we met elkaar op de zorg die we elke dag mogen verlenen aan de bewoners die hier 

wonen. Waardevol is de bijdrage van alle medewerkers! Vanuit PREZO kwaliteitssysteem mogen we 

het gouden keurmerk voeren en dat kunnen we alleen blijven waarmaken als we blijven(d) leren en 

ontwikkelen met elkaar. 

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.. In 

2018 is het Goede Gesprek ingezet om het verhaal achter de gegeven cijfers te horen en de 

verbeterpunten aan te kunnen pakken. 

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.  

3. Maken van Vrijwilligersbeleid en Mantelzorgbeleid binnen Moriahoeve. De functie van 

vrijwilligerscoördinator dient op dit terrein aandacht te schenken aan uitvraag vrijwilligers en 

mantelzorgers. 

4. 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. 

5. Medewerkertevredenheidsonderzoek wordt ingezet om de medewerkers de gelegenheid te geven 

hun verbeterpunten in te dienen. 

6. Aanstellen van aandachtsvelder Mondzorg. 3 jaar geleden is er door studenten CHE een 

onderzoek gedaan naar mondzorg binnen Moriahoeve. Dit heeft gezorgd voor een goed 

mondzorgplan in het zorgleefplan. Het is nodig om dit te borgen, door een aandachtsvelder 

mondzorg. 

 

 


