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1 Inleiding

Met het kwaliteitsverslag 2018 wordt – zoals het Kwaliteitskader aangeeft - verantwoording afgelegd over
het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit. We vertellen waar we mee bezig zijn geweest en waar
we trots op zijn. Centraal staat het leren en verbeteren, want dat is de kern waar het om gaat als we het
nóg beter willen doen voor bewoners en cliënten!
Als intern en extern verantwoordingsdocument is het kwaliteitsverslag besproken met de cliëntenraad en
(vertegenwoordiging van) medewerkers. Daarnaast is het in het lerend netwerk waar Treant deel van
uitmaakt geagendeerd en van feedback voorzien. Het kwaliteitsverslag wordt tevens gepubliceerd op
www.treant.nl
In het verslag vertellen we waar we mee bezig zijn geweest en welke resultaten we behaald hebben in
2018. Onze plannen en voornemens voor 2019 vindt u in het kwaliteitsplan. Om u in dit verslag op
hoofdlijnen toch een beeld te geven, vindt u op de laatste pagina van dit verslag een kort overzicht van
onze voornemens voor 2019.
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Wat is Treant Care en waar staan we voor?

Treant Care is onderdeel van Treant Zorggroep. Binnen Treant Zorggroep bundelen we de krachten van
3 ziekenhuislocaties (Treant Cure) en 17 centra voor behandeling, revalidatie, wonen en zorg (Treant
Care). Ouderen met een zorgvraag kunnen bij ons terecht voor wonen, welzijn, zorg, revalidatie en
behandeling1. Dat was zo en dat blijft zo. De zorgvisie van Treant Care is: U leeft uw eigen leven. Waarom
zou dat veranderen als u zorg nodig heeft? (bron: strategie Treant care, sept 2017)
Centraal staat dat de bewoners en cliënten bij Treant hun eigen leven (willen) kunnen blijven leven. We
spreken bij Treant Care over betekenisvol oud worden. Ieder mens is, ongeacht zijn of haar levensfase,
van waarde. Vanuit Treant Care bieden we de plek, zorg, ondersteuning en behandeling om het
mogelijk te maken dat bewoners en cliënten hun eigen leven blijven leven. Deze visie vormt het
uitgangspunt in onze keuzes richting toekomstbestendige zorg in de regio en onze dagelijkse manier van
werken.
Bewoners en cliënten mogen van ons verwachten dat we tot het uiterste gaan om dat mogelijk te
maken. Dat kunnen we niet alleen. We werken samen met huisartsen, specialisten, vrijwilligers,
mantelzorgers en collega zorgorganisaties. We versterken de komende jaren onze schil van expertise in
en rondom de woonwijkcentra, zodat we de benodigde zorg en behandeling daar kunnen bieden.
Onze zorgvisie vertalen we in uitgangspunten voor ons dagelijks werk:
1. Bewoners en cliënten krijgen bij Treant Care de best mogelijke zorg. Ze zijn verzekerd van
vakmanschap. Vakmanschap heeft twee kanten van een medaille, een harde en zachte kant:
a. harde kant: vaktechnische handelingen en kennis;
b. zachte kant: houding en gedrag.
2. We geven de regie aan degene om wiens leven het gaat: de bewoner en de cliënt zelf.
3. We werken vanuit drie kernwaarden: betrokken, duidelijk en ondernemend.
4. ‘We zorgen dat’ in plaats van dat ‘we zorgen voor’.
5. Bewoners en cliënten kunnen rekenen op een soepele overgang tussen verschillende vormen van
zorg, bijvoorbeeld tussen het ziekenhuis, de woonwijkcentra en de expertisecentra.

1.1 Besturingsfilosofie
Ook in 2018 is er gewerkt aan een nieuwe strategie. In deze strategie staat beschreven dat Treant Care
bestaat uit woonwijkcentra en expertisecentra. Deze twee resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE)
vormen de basis voor de diensten die Treant levert. Voor de aansturing van Treant Care heeft de raad
van bestuur besloten om de managementstructuur per 1 januari 2019 te wijzigen in een tweehoofdige
directie. Dat betekent dat de huidige functie van manager care vervalt en dat er een nieuwe functie
van directeur ontstaat. Elke directeur stuurt straks een RVE aan.
Zelforganisatie
We geloven erin dat medewerkers zelf heel goed in staat zijn om samenwerking te zoeken en daar waar
nodig zelfstandig besluiten te kunnen nemen die de zorg ten goede komt. Zelforganisatie is dan ook een
belangrijk project geweest in 20182. Meer regie voor bewoners en cliënten en medewerkers nog beter in
Binnen Treant Care spreken we, als het gaat over mensen met een zorgvraag, over cliënten, bewoners,
revalidanten, etc. Ten behoeve van de leesbaarheid van dit document hebben we gekozen voor
‘bewoners en cliënten’. Daar bedoelen we bewoners, revalidanten, thuiswonende cliënten, patiënten,
etc. mee.
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Zelforganisatie is voor Treant een manier om de bewoner en cliënt meer centraal te zetten en zoveel
mogelijk ruimte te bieden aan de professionals in het team die het mogelijk moeten maken om flexibel
en autonoom te anticiperen op diversiteit en vraag van de bewoner en cliënt.
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hun kracht zetten en hun talenten benutten. Zelforganisatie is het middel om dit doel te bereiken bij
Treant Zorggroep. De in de proeftuin voor zelforganisatie opgedane ervaringen en de ontwikkelde
aanpak zijn getest en verder ontwikkeld op drie locaties: De Paasbergen in Odoorn, De Schoel in Sleen
en Olden Kinholt in Hoogeveen. Op basis van de ervaringen zijn wijzigingen aangebracht in de aanpak
van zelforganisatie en de rol van de coaches. Ondersteunende diensten zijn betrokken bij het
ontwikkelen van een visie ten aanzien van hun veranderende rol. In 2019 gaan nieuwe teams van
overige locaties van start, zowel de directeuren en de hoofden stellen zich dan steeds meer coachend
en begeleidend op.
Mooi voorbeeld
Medewerkers krijgen in 2019 eigen budget om zelf met bewoners te kunnen koken op de huiskamers.
Bewoners beslissen zelf wat ze per week eten en gaan zelf helpen met koken.

1.2 Toezicht en medezeggenschap
Er zijn een aantal partijen die ons gevraagd en ongevraagd bijstaan in ons werk. Deze partijen zijn
belangrijk voor Treant. Ze hebben invloed op alle onderdelen van ons kwaliteitsmanagementsysteem en
dragen bij aan ons continue systeem leren en verbeteren. Deze partijen zijn: raad van toezicht (RvT), de
(centrale) cliëntenraad ((C)CR), de ondernemingsraad (OR), de vakgroepen, de VVAR en het lerend
netwerk en de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ).
Mooi voorbeeld
Op alle locaties, en dus ook op de locatie De Paasbergen is de cliëntenraad nauw betrokken bij het
opstellen van het lokale jaarplan. Zij spreekt samen met het hoofd af wie welke taken op zich neemt
daar waar het gaat om bewoner-, en cliëntgebonden zaken. Het hoofd van de locatie geeft aan:
‘samen verantwoordelijk zijn werpt zeker zijn vruchten af. Het management van de locatie en de
cliëntenraad voelen zich wederzijds betrokken. Er ontstaat een waardevolle samenwerking. De
cliëntenraad participeert o.a. in thema bijeenkomsten, ontwikkelingen zoals zelf organiseren en het
voedingsconcept om maar een paar te noemen’.
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2 De inhoudelijke thema’s: een terugblik
2.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
2.1.1 Hoe deden we het in 2018
Bij Treant Care is essentieel dat bewoners en cliënten de door hen gewenste leefwijze kunnen
handhaven. Daar hoort het onderhouden van sociale relaties bij. Mantelzorgers zijn onmisbare sociale
relaties. Zij kennen de bewoner of cliënt vaak door en door en kunnen een belangrijke bijdrage leveren
aan de kwaliteit van leven van de bewoners en cliënten. Daarom werken we nauw met hen samen en
laten hen waar mogelijk een aandeel in de zorg rondom de bewoner en cliënt houden. Wanneer de
bewoner of cliënt de regie over zijn leven niet meer (goed) kan voeren, speelt de vertegenwoordiger
een belangrijke rol. Hij/zij wordt uitgenodigd om vanuit het perspectief van de bewoner of cliënt mee te
denken en zo nodig beslissingen te nemen.
In de 17 woonwijk- en expertisecentra leveren we multidisciplinaire zorg en ondersteuning aan
verschillende doelgroepen. De zorgprofessionals werken nauw samen met Specialisten
Ouderengeneeskunde en artsen in opleiding, diverse paramedici zoals fysiotherapeuten, logopedisten,
psychologen en diëtisten. Maar ook activiteitenbegeleiders en facilitair medewerkers leveren een
belangrijke bijdrage aan het welzijn van de bewoners en cliënten. En dan zijn we nog niet eens
compleet! Ieder werkt vanuit zijn eigen deskundigheid en ervaringen, de disciplines vullen elkaar aan en
dragen bij aan een completer beeld van de bewoner of cliënt. En we maken daarbij gebruik van 1
multidisciplinair cliëntendossier.
Zorgverlening en ondersteuning is een cyclisch proces, waarbij continu geëvalueerd en zo nodig
bijgesteld wordt. Tijdens het gehele verblijf vinden er naast dagelijkse observaties en signaleringen door
de zorgprofessional ook periodieke evaluatiemomenten plaats. Op basis van de bevindingen van de
daaraan voorafgaande periode bepalen betrokken zorgverleners en behandelaren gezamenlijk en in
overleg met de bewoner/cliënt of vertegenwoordiger of er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.
Wat vindt de bewoner/cliënt van onze zorg?
Om te weten of de zorg voldoende passend is bij dat wat de bewoner of cliënt nodig heeft of wenst,
vragen we op verschillende momenten in het proces naar hoe de bewoner of cliënt de zorg waardeert.
Dit kan na een individueel zorgmoment zijn (door te vragen of alles naar wens is verlopen), maar ook
tijdens het periodieke evaluatiegesprek met zorgverleners of d.m.v. een recensie op Zorgkaart
Nederland. Op een aantal locaties worden ook nog andere instrumenten ingezet, zoals het voeren van
spiegelgesprekken en het raadplegen van een cliëntenpanel.

2.1.2 Behaalde resultaten in 2018
Naast alle groepszorg en gezamenlijke activiteiten is het belangrijk om
aandacht te hebben voor de individuele zorg, welzijn en begeleiding.
Om de beleving van welzijn van de bewoner en cliënt te vergroten en
de bewoner en cliënt ondersteuning te bieden aan een zinvol bestaan,
ondanks alle beperkingen, worden middelen beschikbaar gesteld om
individuele zorg binnen teams mogelijk te maken. We ondersteunen dit
met een goede opleiding, bv. Social Work. Dit blijkt een enorme
meerwaarde. Inmiddels heeft bijvoorbeeld elk zorgteam van de
Paasbergen de beschikking over deze functie.
Mooi voorbeeld
Een mooi voorbeeld van individuele, persoonsgerichte zorg gaat over een bewoner die zo graag nog
eens de tango wilde dansen. U leest het op onze website.
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Ook zijn er in 2018 diverse activiteitenbegeleiders opgeleid tot dagbestedingscoach A of B (individueel
of overkoepelend). De verworven kennis kunnen zij toepassen op de huiskamer of bij groepsactiviteiten
om belevingsgericht te werken. Op diverse locaties zijn extra activiteitenbegeleiders ingezet. Zij initiëren
groeps- en individuele activiteiten, waarbij ze kunnen inspelen op de behoeftes van de bewoners en
cliënten.
Inzet vrijwilligers op maat
Op veel plekken in de organisatie werken vrijwilligers. In totaal zijn
het er ongeveer 1600 voor de Care. We zien ze in de huiskamers
waar bewoners en cliënten met psychogeriatrische problematiek
verblijven of als begeleider bij activiteiten. In 2018 is nog meer de
focus komen te liggen op het realiseren van de individuele wensen
van de bewoners en cliënten. Op diverse locaties is extra aandacht
besteed aan het werven en begeleiden van vrijwilligers. De
vrijwilligers worden in de groep of één op één ingezet. Een goede
analyse van de levensgeschiedenis van de bewoner of cliënt en de
huidige favoriete bezigheden maken het mogelijk om de juiste
vrijwilligers aan de individuele bewoner of cliënt te koppelen.
Mooie voorbeelden
Dat vrijwilligers bijzonder zijn wisten we al. Hieronder leest u de verhalen die ons in 2018 erg geraakt
hebben. Lees bijvoorbeeld over onze aaihonden in de Horst en over onze jonge vrijwilligers Yoëll en
Travis, die wekelijks op visite komen en spelletjes spelen met bewoners en cliënten.
Participatiekliniek
Bij Treant zijn we een traject gestart met de Participatiekliniek. Door middel van een hoofdtelefoon en/of
een speciale bril en andere gadgets ervaart een gezond persoon hoe het voelt om met een beperking
te leven. Hierdoor krijg je een andere kijk op een individu die met een dergelijke beperking moet leren
leven. Hoe voelt het om oud en beperkt te zijn? Hoe voelt dementie? Hoe voelt om zeer slecht horend te
zijn? Wat betekent de beperking voor het individu? Hoe is jouw zorgtaal? Wat doet dit met jou als
persoon?
Interview met een ervaringsdeskundige
‘Door middel van beleefkamers en uitgedeelde mankementen konden wij twee dagen ervaren wat het
is om te leven met beperkingen en afhankelijk te zijn van zorg. Om de beleving voor de toekomstige
bewoners van de participatiekliniek voor iedereen verrassend te houden schrijf ik niet wat er precies
gebeurt in de participatiekliniek, maar houd ik het bij het opschrijven van mijn ervaring.
Al met al hebben alle belevingen mij veel gebracht. Wat mij erg is bijgebleven is de eenzaamheid die
men ervaart door de handicaps. Ik zag vooral collega’s die slechthorend waren zich terugtrekken uit de
groep. Zij konden slecht met anderen communiceren, kregen niks mee van gesprekken of van de
entertainment en bemoeiden zich niet meer met anderen. De chaos in je hoofd wanneer je dement
bent is ook een ervaring die mij bij blijft. Ik zou elke betrokkene bij een persoon met een dementie deze
ervaring aan willen raden. Ik ben ook alert geworden op jeuktaal, taal die tenenkrommend is
(bijvoorbeeld: zullen ‘WE’ even gaan douchen ‘mevrouwTJE’?). Het ervaren van betuttelend verzorgd
worden is ook vreselijk. De impact die een handicap kan hebben op het sociale welzijn is groot.
Door dit aan den lijve ervaren te hebben zorgt dit dat ik de ervaring ook meeneem in mijn werk. In
gesprek met bewoners sta ik bijvoorbeeld nu op een andere manier stil bij de handicaps of
belemmeringen die zij ervaren. Ik luister naar de beperkingen die mensen ervaren, de impact die het
heeft op hun sociale welzijn en probeer dan met de bewoner samen te kijken naar mogelijkheden om
de belemmeringen zo min mogelijk te ervaren. De ervaring van de participatiekliniek brengt de zorg echt
in beweging. Om zelf in een kwetsbare positie te staan geeft veel inzichten. Het laat zien hoe belangrijk
het is om als individu respectvol benaderd en gezien te worden.’
Multidisciplinair samenwerken in de hele zorgketen
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Niet alleen in de expertisecentra en woonwijkcentra van Treant wordt intensief en multidisciplinair
samengewerkt. Ook in de thuiszorg en op de locaties, waar de huisarts de behandelende arts is, wordt
multidisciplinair samenwerken gestimuleerd. De mogelijkheid om een specialist oudergeneeskunde van
Treant in te zetten bij deze bewoners en cliënten biedt een betere afstemming en een gespecialiseerde
blik op de mogelijkheden voor de bewoner en cliënt.
Voor de inrichting van een transmurale zorgbrug is er een pilot geweest in Paasbergen en Zuidermarke
en wordt nu op meerdere locaties toegepast. Dit houdt onder meer in dat (regie- of wijk-)
verpleegkundigen vóór ontslag naar patiënt in het ziekenhuis gaan voor een warme overdracht.
Ook worden in de Paasbergen in samenwerking met de Cure voorbereidingen getroffen voor een ‘punt
voor Parkinson’, dit zal in 2019 voortgang krijgen.
Doordat we allemaal steeds ouder worden en langer thuis willen wonen is er in de regio behoefte aan
meer ‘herstelplekken’. Naast Emmen en Hoogeveen is Stadskanaal de derde locatie waar Treant deze
voorziening biedt. Ouderen die niet langer in het ziekenhuis hoeven te verblijven, maar die zichzelf tijdelijk
ook niet thuis kunnen redden, kunnen sinds september 2018 terecht op de afdeling voor Kortdurende
Intensieve Zorg (KIZ) op ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal.
Mondzorg
Op alle locaties geldt dat er binnen 6 weken mondzorg in kaart is gebracht en in het zorgleefplan staat.
Op de zorgkaart staat vermeld hoe de bewoner/cliënt de zorg wil ontvangen. Elke locatie heeft 1 of
meerdere aandachtsvelders mondzorg. Voor vragen kunnen collega’s bij hen terecht. Jaarlijks is er een
e-learning over mondzorg. De aandachtsvelders volgen geregeld een scholing over mondzorg en
zorgen dat dit in de praktijk wordt door gevoerd. We zien ook echt resultaat van deze handelingen in
2018. Tandartsen geven aan dat mondgezondheid vooruit gaat. Doordat er aandachtsvelders
mondzorg zijn aangesteld en er een e- learning is opgesteld wordt de mondzorg meer en meer onder
aandacht gebracht. Er is meer bewustzijn wat en goede mondzorg betekent voor de kwetsbare oudere.
Palliatieve Zorg
Op locaties de Schoel, Korenhof en Paasbergen zijn er in 2018 scholingen gevolgd door enkele
werknemers om zich te richten op de laatste levensfase van de bewoner en cliënt. Deze opleiding/cursus
heeft binnen de Schoel en de Korenhof geleid tot een werkgroepje van 2 werknemers per locatie die
ingezet worden voor ongeveer 7 tot 10 uur per week om bewoners en cliënten te bezoeken die
behoefte hebben aan een gesprek of ondersteuning nodig hebben bij het laatste stukje van hun leven.
De palliatief medewerker wordt onder andere ingezet bij angst of onrust van de bewoner/cliënt en
ondersteunt ook de familie als daar behoefte aan is.
Mooi voorbeeld
De Korenhof heeft palliatieve uren ingezet bij een cliënt die geen familie of mantelzorgers had. Deze
cliënt was ongeneselijk ziek en moest voor behandeling met regelmaat naar het ziekenhuis. De cliënt
had aangegeven dat hij niet graag alleen naar zijn behandelingen in het ziekenhuis ging. In overleg met
de palliatief medewerker en de leidinggevende is gekeken hoe dat ingevuld kon worden. Er is gekozen
om flexibele palliatieve zorg in te zetten. Zo kon er van de zorg een medewerker mee met de cliënt. Na
enkele behandelingen bleek de cliënt uitbehandeld te zijn en is er opnieuw gekeken hoe de uren van
palliatieve zorg ingezet kon worden voor deze cliënt, aansluitend op diens wensen en behoeften. Het
team kijkt op een goede laatste levensfase voor deze cliënt.
Waarderingsgesprek
Het waarderingsgesprek is onderdeel van het reguliere zorgproces, waarbij medewerkers 2x per jaar
tijdens de evaluatie vragen aan bewoners en cliënten waar ze tevreden over zijn en waar niet over. Door
het voeren van dit gesprek met de bewoner en cliënt verbeteren wij bij Treant de zorg. In het afgelopen
jaar is binnen Treant nagedacht over de doorontwikkeling van het waarderingsgesprek. Uit evaluatie is
gebleken dat het geven van cijfers voor minst en meest tevreden lastig is voor bewoners en cliënten. En
ook voor medewerkers zijn het lastige vragen om te stellen. De toegevoegde waarde voor het ophalen
van deze cijfers is zo gering, dat is besloten om het instrument is vereenvoudigen en deze cijfers niet meer
op te nemen in de vragenlijst.
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Het blijft lastig om stuurinformatie uit de gegevens te halen. Er is binnen Treant bij enkele locaties een
manier gevonden om dit voor de locatie inzichtelijk te maken. Dit is echter wel arbeidsintensief,
waardoor we op zoek blijven naar een methode om stuurinformatie te genereren. In het jaarplan van
2019 is opgenomen om in de komende jaren te onderzoeken welke methode van kwaliteitsmeting en
borging past bij Treant Care, aansluitend bij ontwikkelingen in het werkveld.
Zorgkaart Nederland
Onderstaande tabel geeft inzicht in het percentage bewoners en cliënten en/of vertegenwoordigers
dat op Zorgkaart Nederland de locaties van Treant aanbeveelt aan vrienden en familie. De plannen en
voornemens die voortvloeien uit de analyse van deze resultaten zijn opgenomen in het kwaliteitsplan
2019. De actuele reviews kunt u lezen op www.zorgkaartnederland.nl

Locatienaam
(aantal WLZ cliënten)
De Schutse (78)

% bewoners/
cliënten/vertegenwoordigers
dat Treant aanbeveelt aan
vrienden en familie
100%

Het totaal aantal
bewoners/ cliënten/
vertegenwoordigers dat
een review heeft gegeven
3

Oostermarke (37)

100%

1

De Korenhof (24)

100%

2

Het Ellertsveld (68)

83%

12

Selkersgoorn (10)

n.v.t.

0

De Horst (115)

89%

28

De Paasbergen (97)

92%

12

Holdert (119)
Valkenhof / De Rietgors
(48)
De Schoel (24)

100%

4

100%

10

100%

1

Holtingerhof (57)

100%

3

Veltman (93)

100%

3

Zuidermarke (105)

100%

3

Bilderdijk (95)

100%

13

Olden Kinholt (66)

92%

12

Tonckenshuys (95)

95%

22

Weidesteyn (134)

80%

5

Weidesteyn GRZ

97%

36

Totaal Treant Care

94% (excl. GRZ)

140 (excl. GRZ)

Op Zorgkaart Nederland liggen de beoordelingen van bewoners en cliënten, of diens
vertegenwoordigers op een aantal inhoudelijke thema’s in lijn met het landelijk gemiddelde. Zie ook
onderstaande tabel:

Gemiddelde
Gem.
cijfers
Treant
care
Gem.
cijfer
NL

Accommodatie

Afspraken

Kwaliteit
van
leven
Luisteren

Omgang
medewerkers

Verpleging

8,0

8,0

7,8

7,9

7,8

8,2

8,1

8,0

8,0

7,9

7,8

8,0

8,2

8,0
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2.2 Wonen en welzijn
2.2.1 Hoe deden we het in 2018
Treant Care biedt zorg en ondersteuning aan diverse doelgroepen. Een veilige, maar bovenal ook
prettige woon- en leefomgeving is voor iedereen belangrijk. Met de bewoner en cliënt blijven we in
gesprek hierover en kijken we continu wat we kunnen doen om hier continu in te blijven verbeteren. Zo
heeft de huisvesting van locatie Veltman een flinke metamorfose ondergaan. Een aantal
appartementen was te klein en sanitaire voorzieningen moesten gedeeld worden. Met de renovatie en
verbouw is er meer ruimte, comfort en privacy gecreëerd. Zo kunnen we de bewoners in de toekomst
nog betere zorg bieden. Ook is er een flink stuk bij de locatie aangebouwd, waar 20 nieuwe bewoners
kunnen verblijven.
Mooie voorbeelden
Op locatie Veltman leren bewoners zelf koken en zelf wassen. Dit is
een nieuwe leefstijl voor bewoners, maar ook nieuwe werkwijze voor
medewerkers. Lees hier het verhaal van Frony, die als bewoner nu
weer dagelijks meehelpt in het huishouden van locatie Veltman.
En ook de mogelijkheid tot het gebruik van een duobed op de PGafdeling van locatie Weidesteyn is een prachtig voorbeeld van hoe
wonen en welzijn in 2018 een belangrijke plek heeft ingenomen.
Soms kunnen in de zorg ethische dilemma’s ontstaan, bijvoorbeeld wanneer maatregelen worden
getroffen die veel invloed hebben op het welzijn van de bewoner en cliënt. Of wanneer
zorgmedewerkers wordt gevraagd taken uit te voeren waar ze vanuit hun eigen normen en waarden
moeite mee hebben. Voor dergelijke situaties organiseren we een moreel beraad. Via een
gestructureerde methode wordt een zorgvuldige afweging gemaakt over wat goed handelen is in deze
specifieke situatie. Bij Treant Care zijn 25 medewerkers opgeleid tot gespreksleider moreel beraad en zij
kunnen benaderd worden bij morele vragen van teams. In 2018 is tevens de Commissie Moreel Beraad
van start gegaan. Deze commissie zorgt voor het verder implementeren en stroomlijnen van het moreel
beraad.

2.2.2 Behaalde resultaten in 2018
Beweegbeleid
Op diverse locaties wordt het bewegen gestimuleerd ter preventie van achteruitgang van fysieke en
cognitieve functies. Op veel locaties is een beweegpad of beweegbrug aangelegd. Een
bewegingsagoog organiseert wekelijks bewegingsactiviteiten in groepsverband of individueel in
meerdere huizen. Op diverse locaties wordt intensief samengewerkt met de eerstelijns fysiotherapie met
als doel ook de omgeving te betrekken bij het woonwijkcentrum en daardoor breder aan de slag te
kunnen met een gezonde leefstijl. Het programma “fitter de week door” in De Paasbergen is hiervan een
voorbeeld, evenals de beweegbrug op Bilderdijk (zie kader) .
Mooi voorbeeld
Meer beweegmogelijkheden binnenshuis. Dat was de wens van
bewoners van Treant-locatie Bilderdijk in Hoogeveen. De loopbrug,
die de ene kant van het gebouw verbindt met de andere kant, werd
door het plaatsen van beweegtoestellen omgetoverd tot een heuse
beweegbrug. Vandaag knipten twee bewoners samen met
wethouder Slomp van gemeente Hoogeveen het lintje door om de
beweegbrug te openen.
‘Dankzij de beweegbrug wordt bewegen weer een vanzelfsprekend
onderdeel van het dagelijks leven van bewoners’, vertelt activiteitenbegeleider Henriëtte Neef.
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‘Beweegtoestellen gericht op ouderen zijn er wel voor buiten (FIT+ toestellen), maar waren er nog niet
voor binnen. De beweegtoestellen voor buiten zijn aangepast, zodat we deze binnen kunnen gebruiken.
Uniek in Nederland, gaaf toch’, vertelt Henriëtte trots. Lees verder
Gasvrijheid
In 2018 en voorgaande jaren is binnen Treant breed aandacht geweest voor gastvrijheid in alle mogelijke
vormen. Vanuit overtuiging wordt het project gedragen door meer dan 65 ambassadeurs uit alle geledingen
van zowel de Care als de Cure organisatie. Deze ambassadeurs worden inmiddels benaderd voor allerhande
projecten en initiatieven. Afgelopen zomer hebben zij alle locaties van Treant bezocht en zijn in gesprek
gegaan met collega medewerkers, patiënten, bewoners, naasten en gevraagd naar dromen en wensen
t.a.v. gastvrijheid en aantrekkelijk werkgeverschap. Resultaat: honderden reacties welke zijn vertaald naar
overtuiging en beloften richting medewerkers en patiënten, bewoners en naasten. Ook het
“mangomomentje” en het uitdelen van complimentenkaartjes zijn voorbeelden uit 2018. In het
waarderingsonderzoeken is gastvrijheid als punt opgenomen. Gastvrijheid is (weer) een onderwerp van
gesprek, terug te vinden in onder meer de gedragsregels, als vast onderdeel agenda werkoverleg, in de
waarderingsgesprekken en nog veel meer. In 2019 zal dit een vervolg gaan krijgen.

2.3 Veiligheid
Het spreekt voor zich dat de basis op orde is, dat wil zeggen dat onze zorg veilig en vertrouwd moet zijn. Maar
goede zorg is meer dan dat. Steeds wordt in dialoog met elkaar bekeken wat de meest passende manier is
om goede zorg te bieden die zo veilig mogelijk is en zo min mogelijk ten koste gaat van vrijheid en autonomie
van de eigen wereld.

2.3.1 Hoe deden we het in 2018
De veiligheid van de bewoners, cliënten en medewerkers staat bij ons hoog in het vaandel. Elke
bewoner en cliënt mag rekenen op veilige zorg en een veilig verblijf. Elke medewerker mag rekenen op
een veilige werkplek. Dat gezegd hebbende, binnen elke organisatie gaat er wel eens iets mis of zijn er
soms ongewenste situaties. Dat geldt ook voor de onze. We zien deze situaties als een aanleiding om te
leren. Daarom wordt er melding gemaakt van incidenten en gevaarlijke situaties. In 2018 werden er in de
regio’s van Treant Care nog verschillende registratiesystemen voor incidentmeldingen gebruikt. In 2018 is
dit geüniformeerd en vanaf 3-1-2019 zijn we overal gebruik gaan maken van iTask als meld- en
registratiesysteem voor incidenten en calamiteiten.
Meldingen worden geanalyseerd, o.a. met behulp van de “5x waarom-methode” en er worden zo
nodig maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Steeds meer medewerkers zijn hier in
opgeleid, ook in 2018. Incidenten met ernstig letsel voor een bewoner of cliënt worden door daarvoor
opgeleide medewerkers onderzocht met gebruik van een passende onderzoeksmethode. Bij Treant Care
wordt de Prisma-methode hiervoor gebruikt. Als blijkt dat het incident veroorzaakt is door kwaliteit van
zorg die ontoereikend is geweest, dan maken wij hiervan melding bij de Inspectie voor Gezondheidszorg
en Jeugd (IGJ). De implementatie van de vernieuwde calamiteitenprocedure zou in 2018 plaatsvinden.
Echter dat is doorgeschoven naar 2019. De afstemming met de Cure-procedure duurt langer dan
beoogd. In de terugkoppeling van IGJ over ingediende onderzoeken lezen we een mooi stijgende lijn
over de inhoud van het onderzoek enerzijds en de relevantie van de verbetermaatregelen anderzijds.
Dat stemt tot tevredenheid.

2.3.2 Behaalde resultaten in 2018
Medicatieveiligheid was in 2018 een speerpunt. Uit interne audits, MIC-meldingen en veiligheidsrondes
blijkt vooral dat er op het gebied van het gereedmaken, toedienen/registreren en opslag en beheer
ruimte voor verbetering zit. Er zijn lokale en centrale medicatieprotocollen: er is een eerste aanzet
gemaakt om te komen tot helderheid en op elkaar aansluiten (Geneesmiddelen Distributie Protocol). In
2018 hebben we, na proeven op diverse locaties, ook besloten om een medicatie-app te gaan invoeren
(Medicheck). Hiermee wordt enerzijds de zorgmedewerker ondersteund bij het uitvoeren van dubbele
controle, maar wordt anderzijds de zorg efficiënter door het gebruik van elektronische toedienregistratie.
Hiermee willen we enerzijds de zorg veiliger maken en anderzijds tijd vrijmaken bij medewerkers om te
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besteden aan bewoners en cliënten. Met de aanleg van Wifi op alle locaties in 2018 is hier aan een
aantal randvoorwaarden invulling gegeven. Daarnaast zijn we doorgegaan met het harmoniseren van
het Treant Care brede medicatiebeleid. Naar verwachting wordt deze in het tweede kwartaal van 2019
ook goedgekeurd en geïmplementeerd.

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Het beleid binnen Treant is dat er geen vrijheidsbeperkende maatregel wordt ingezet tenzij het niet
anders kan. Er wordt multidisciplinair gekeken naar inzet van vrijheidsbeperking en mogelijke
alternatieven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de alternatievenbundel van Vilans. Als er sprake is
van onbegrepen gedrag wordt met behulp van de interventie 'GRIP op probleemgedrag’ een
probleemanalyse gemaakt, om bij behandeling als eerste stap psychosociale interventies te kiezen en
psychofarmaca zoveel mogelijk te vermijden. Er is gebleken dat er op 2 afdelingen bij 40% van de
bewoners en cliënten psychofarmaca wordt ingezet, landelijk is dit gemiddelde 60%. In 2019 gaan we
door op de ingeslagen weg om het ten onrechte gebruik van psychofarmaca terug te dringen en het
voorschrijven ervan te toetsen aan de Verenso richtlijn voor probleemgedrag. Daarnaast gaan we door
met het verbeterpunt om bij het voorschrijven en evalueren van psychofarmaca de vertegenwoordiger
van de cliënt meer te betrekken.
Omgaan met agressie
Er zijn diverse signalen van toenemende agressie op PG afdelingen, door bewoners en cliënten, maar
ook in toenemende mate door bezoekers en/of familieleden. Dit geldt voor heel Treant Care. De
signalen die we krijgen komen zowel uit het medewerkersonderzoek van 2018, als uit de MIC- en MIMmeldingen binnen Treant Care en de PRISMA-onderzoeken die meer dan ooit gaan over geweld in de
zorgrelatie. Dat het steeds vaker voorkomt, betekent niet dat het ook steeds normaler of
geaccepteerder wordt. Dit vraagt onze specifieke aandacht. Binnen Treant Care worden diverse
multidisciplinaire acties ingezet om met deze toenemende agressie om te gaan. Het melden van
ongewenst gedrag en agressie van bewoners en cliënten heeft extra aandacht gehad in 2018.
Bewustwording en inzicht in de frequentie hiervan draagt bij aan ondersteuning en
deskundigheidsbevordering op dit gebied. Via de lijn is hierover in alle teams gesproken, om zo het
melden te stimuleren. Daarnaast zijn er op de meeste locaties trainingen ‘veilige zorg’ gegeven. Hier
krijgen medewerkers handvatten over het aangeven van grenzen als het gaat over grensoverschrijdend
gedrag, ook door het bezoek op de locatie. Daarnaast wordt er in de locaties in Hoogeveen en
Zuidwolde gebruik gemaakt van de Agressiewijzer. Hierbij bepaalt het team gezamenlijk waar grenzen
liggen en ontstaat er een gezamenlijke indeling van gedrag in ‘groen’, ‘oranje’ en ‘rood’. Door het
voeren van het gesprek in het team, ontstaat er begrip voor elkaar en wordt er gezamenlijk opgetreden
bij grensoverschrijdend gedrag.

2.4 Leren en werken aan kwaliteit
2.4.1 Hoe deden we het in 2018
In 2018 is het kwaliteitsbeleid herschreven en hierin is vanuit onze visie meer samenhang aangebracht
tussen de diverse ondersteunende instrumenten. Een nieuw onderdeel hierin is de systeembeoordeling.
Deze jaarlijkse systeembeoordeling heeft een belangrijke rol in het vereenvoudigen en ontregelen van
processen en instrumenten.
Treant Care laat zich jaarlijks toetsen op het Prezo-certificatieschema, waarin de resultaten van
cliëntervaringsonderzoeken een belangrijke plaats innemen. In 2018 hebben alle locaties met
uitzondering van De Horst het Prezo-gouden keurmerk weten te behouden. De Horst gaat vol vertrouwen
in 2019 op voor een heraudit.
Jaarlijks worden er kwaliteitsgegevens aangeleverd bij het Zorginstituut Nederland, ten behoeve van
publicatie op www.zorginzicht.nl en www.kiesbeter.nl. Het gaat dan om de landelijk vastgestelde
basisset van kwaliteitsindicatoren, de NPS-vraag (ook wel “aanbevelingsvraag” genoemd) en een
toelichting op de aangeleverde kwaliteitsinformatie. Ook over het jaar 2018 hebben we dit gedaan.
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Voor het complete overzicht van de uitvraag per locatie verwijzen we u graag naar www.kiesbeter.nl.
Dat deze landelijke uitvraag een bijdrage levert aan het continu leren en verbeteren staat voor ons
buiten kijf. Naar aanleiding van de landelijke uitvraag hebben we de volgende verbeterpunten
geconstateerd:
 Decubitus: we zien dat decubitus (categorie 2 of hoger) maar op een paar plekken op de locaties
voorkomt. En daar waar het wél voorkomt wordt er multidisciplinair aandacht aan geschonken. We
zien dat de manier waarop dit besproken wordt in de teams per locatie kan verschillen. Enerzijds
logisch als je kijkt naar de verschillen in de doelgroep en de bijbehorende zorgvraag die er tussen
locaties zijn. Aan de andere kant zien we dat leren tussen de locaties onderling nog verder
uitgebouwd kan worden. Binnen de commissie huidletsel, decubitus en incontinentie is naar
aanleiding van de uitvraag gesignaleerd, dat medewerkers wonden niet altijd juist screenen.
Incontinentiewonden en decubituswonden worden door elkaar gehaald. De commissie gaat
aandachtsvelders hierop scholen, zodat zij goed het onderscheid kunnen maken.
 Advance Care Planning: we zien dat er met bijna iedere bewoner en cliënt gesproken is over diens
wensen rondom reanimatie. We zien daarnaast dat er over andere (levensverlengende) wensen op
dit vlak minder afspraken zijn gemaakt en vastgelegd in het ECD. We gaan onderzoeken of het
nodig is hier verdere afspraken over te maken.
 Medicatie en medicatiereviews: daar waar mensen werken worden fouten gemaakt. We zien dan
ook dat er op elke locatie incidenten zijn geweest rondom medicatie. Belangrijker is hoe Treant Care
hier mee omgaat. Het is goed om te zien dat medicatie-incidenten zowel ín het zorgteam als
multidisciplinair worden besproken en indien nodig ook bij de apotheker worden aangekaart. Omdat
we hier echt nut van inzien hebben we dit nu over de volle breedte van de Care automatisch
ingeregeld in ons meldsysteem. Ten aanzien van de medicatiereview valt op dat deze voor elke
bewoner en cliënt jaarlijks wordt uitgevoerd. Het Treant Care brede verbeterpunt is dat er niet overal
een medewerker uit het zorgteam bij betrokken is, zoals wel landelijk aan ons gevraagd wordt.
Vooral de praktische haalbaarheid (beschikbaarheid en planbaarheid) ligt hier aan ten grondslag.
Dit verdient wel expliciete aandacht gezien de toegevoegde waarde van de aanwezigheid van
deze medewerker tijdens de medicatiereview. In 2019 wordt de zorgmedewerker in ieder geval
uitgenodigd voor het overleg en sluit zoveel als mogelijk aan.
 Terugdringen vrijheidsbeperking: het valt ons op dat er vooral veel sensoren en bedhekken worden
ingezet. Sensoren worden daarbij specifiek gebruikt om te kunnen monitoren in geval van valgevaar
en dwaalgedrag. Bedhekken worden ook ingezet bij valgevaar en verhogen bij meerdere bewoners
en cliënten het ervaren gevoel van veiligheid (men ligt ontspannener in bed omdat de angst voor
het vallen wordt verminderd). We zien dat er over de hele linie goed multidisciplinair wordt
nagedacht over de inzet van alternatieven. We zien echter ook dat er per locatie nog verschillend
wordt omgegaan met registratie en evaluatie. Met de migratie van mijnCaress enerzijds, maar ook
met de voorbereidingen op de Wet Zorg en Dwang anderzijds brengen we daar meer lijn in.
Deze punten worden in 2019 opgepakt. De uitvraag besloeg ook onderwerpen als het melden en leren
van incidenten en calamiteiten en de cliëntervaringen. De manier waarop we daar binnen Treant care
mee omgaan worden op andere plekken in dit verslag benoemd en hier niet nogmaals verder
uitgewerkt.
We hanteren daarnaast diverse instrumenten, die het kwaliteitssysteem ondersteunen, zoals rapportages
over klachten, incidentmeldingen, cliënten- en medewerkersraadplegingen en onderzoeken naar
calamiteiten. Uitkomsten worden gebruikt om verbeterplannen te formuleren en uit te voeren. Een
aantal locaties van Treant Care maakt gebruik van de diensten van het Care & Quality
Institute. Door onaangekondigde (halfjaarlijkse) audits wordt de kwaliteit van zorg op teamniveau
getoetst. Dit gebeurt door het inzetten van Undercover Nurses. Alle betrokken locaties hebben in 2018
het C&Q-keurmerk behouden, soms met enkele aandachtspunten ter verbetering.
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2.4.2 Behaalde resultaten in 2018
Treant heeft een nieuwe gedragscode gebaseerd op onze
kernwaarden. Deze is breed gecommuniceerd binnen Treant middels
de gedragscampagne: Ik ben Treant! Zo is er een libdub gemaakt,
(bekijk hem op YouTube) en is de gedragscode in een brochure aan
alle medewerkers verstrekt. Daarnaast heeft elk team een set van 5
gouden afdelingsregels geschreven welke vervolgens als constante
herinnering aan de teams is uitgereikt. Een zorgteam uit Holtingerhof
kwam tot de volgende 5 regels:
- We geven elkaar complimenten en ook feedback
- We respecteren elkaar, vertrouwen elkaar en zijn eerlijk naar elkaar
- Ieder neemt zijn/ haar verantwoordelijkheid
- Afspraak is afspraak
- We doen het samen.
Het format voor het jaargesprek is aangepast op de gedragscode. De Bureau Kwaliteit en Veiligheid
onderwerpen aanspreekcultuur en gastvrijheid zijn hiervan onderdeel (care) heeft ook 5 gouden regels
op papier gezet. Het team heeft
geworden, ook worden de 5 gouden regels van het team besproken.
deze afdelingsregels op spiegels
geschreven, zodat alle collega’s
zichzelf voortdurend aan de
regels kunnen spiegelen.

Lerende netwerken
Treant was ook in 2018 lid van diverse lerende netwerken. In het netwerk
met collega instellingen Icare, Tangenborgh, de Saxenburg groep en
Westerkim bespreken we kwaliteitsgerichte zaken zoals het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, het
kwaliteitsplan en –verslag en zoeken we naar manieren om intercollegiale toetsing plaats te laten
vinden. Een mooi voorbeeld van samen leren en onderzoeken is het UNO verbetertraject Beter af met
minder. Eén van de ketenpartners waarmee Treant Zorggroep al samenwerkt is UNO-UMCG, een
samenwerkingsverband van 16 organisaties waarbij wetenschap en praktijk samenwerken om de zorg
voor ouderen met dementie te verbeteren. Met de onderzoeksthema’s wordt aangesloten bij onder
meer het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Kennisdeling en elkaar ondersteunen bij het benutten van
wetenschappelijke kennis in de praktijk, zijn expliciet benoemde doelen. Doelstelling van het
verbetertraject Beter af met minder is het verminderen van onjuist psychofarmaca gebruik bij cliënten
met dementie. Dit doen we door een op maat gemaakte en door de zorgpraktijk ontwikkelde
interventie in te zetten op de afdelingen die meedoen.
Wetenschappelijk onderzoek
Mensen met afasie kunnen problemen hebben met het begrijpen en/of produceren van taal. Dit kan het
onderhouden van sociale contacten bemoeilijken, wat tot een sociaal isolement kan leiden. Twee
klinisch linguïsten zijn in september 2018 gestart met een zesjarig wetenschappelijk onderzoek naar
kwaliteit van leven, zelfstandigheid in het onderhouden van sociale contacten en communicatieve
vaardigheden bij mensen met een afasie die in de regio Emmen of Hoogeveen bij de Treant Zorggroep
wonen. Het vermoeden is dat deze doelgroep naast afasie ook andere cognitieve stoornissen hebben,
wat het onderhouden van sociale contacten nog extra bemoeilijkt. Het doel is om technologieën te
ontwikkelen die het onderhouden van sociale contacten van mensen met een afasie kunnen
ondersteunen en zo de kwaliteit van leven verbeteren.
Ontregel de zorg
We willen kritisch zijn op alle regels en ze snappen of schrappen waar nodig. We zijn in 2018 gestart met
een zogenaamde ‘rode knop’ welke we in 2019 verder door ontwikkelen. Dit leidt tot minder regels en
minder registratie. Conform het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’ houden we een overzicht van
geschrapte regels en registraties bij.
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3 Onze medewerkers: personeelssamenstelling. Hoe was het in
2018
Drenthe is een krimpregio. In de regio van Treant Care is er sprake van dubbele vergrijzing: onze
bewoners-, en cliëntengroep wordt steeds ouder en tegelijkertijd vergrijsd de beroepsbevolking in onze
regio. Dit brengt een veelsoortige problematiek met zich mee en stelt eisen ten aanzien van de kwaliteit
van onze medewerkers (vakbekwaamheid) evenals de kwantiteit (beschikbaarheid) van potentiële
medewerkers om passende zorg te verlenen. Daarmee hebben wij een forse uitdaging om goed
gekwalificeerde medewerkers te (blijven) binden, die goede zorg en professionele begeleiding gestalte
kunnen geven. Treant Care heeft op dit moment bijna 3000 betrokken medewerkers. We ambiëren
binnen Treant Care een lerende omgeving; waarin we leren van bewoners en cliënten en van elkaar.
Door optimale afstemming binnen de teams en met specialisten om het team heen zijn we in staat om
steeds de passende zorg te bieden, in aansluiting op de individuele behoeften van de bewoners en
cliënten.
Kunnen medewerkers hun werkzaamheden niet meer uitvoeren - omdat ze niet meer op de juiste plek
zitten of omdat het om medische redenen niet meer lukt - dan worden zij vanuit het mobiliteitsbureau
ondersteund bij het vinden van andere passende werkzaamheden binnen of buiten Treant.
De verbinding tussen Treant Cure en Care versterken is een van de kansrijke mogelijkheden om
potentieel goede medewerkers aan onze organisatie en de regio te binden en een bijdrage te leveren
aan onze complexer wordende zorg en dienstverlening.
Wilt u meer weten over onze personeelssamenstelling? Op onze website staat per locatie kwantitatieve
data over de personeelssamenstelling weergegeven.

3.1 Behaalde resultaten in 2018
Strategische personeelsplanning
Om voorbereid te zijn op de in- en externe ontwikkelingen van de komende jaren is het instrument
“Strategische personeelsplanning” ingezet. De beste zorg op de juiste plaats, door het ideaal
samengestelde team nu en in de toekomst. Strategische Personeelsplanning (SPP) blijft één van de
belangrijkste tools om te anticiperen op strategische doelen en het inzetten van het juiste personeel
(kwalitatief en kwantitatief). En hiermee voorbereid te zijn op de in- en externe ontwikkelingen van de
komende jaren. De P&O-adviseurs leveren ondersteuning aan de leidinggevenden en directie. Binnen
Treant Care is de cyclus SPP volledig doorlopen. De adviezen die hieruit voort zijn gekomen zijn in
besproken met de managers en voor 2019 wordt hier vervolg aan gegeven.
Opleidingen en scholing
Treant wil permanent investeren in de ontwikkeling van haar
Uitspraak hbo-V VPK i.o.:
medewerkers door het aanbieden van opleidingen. Ook de
‘Er worden nu zoveel
werkomgeving inrichten als een krachtige leeromgeving helpt om het
opleidingen gevolgd dat
informeel leren onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk. In 2018
men echt onderling
zijn verschillende scholingen binnen Treant gestart, een aantal
uitwisselt! ‘Help jij mij, dan
voorbeelden hiervan zijn scholing palliatieve zorg voor de
help ik jou’, motiveert om
woonwijkcentra en thuiszorg medewerker. De GVP (gespecialiseerd
continu te blijven leren.
Verzorgende Psychogeriatrie) is in 2018 door 2 groepen gevolgd, wat
‘stilstand is achteruitgang’.
het totaal aantal geschoolde zorgmedewerkers op meer dan 100
brengt. Ook zijn verpleegkundigen en doktersassistenten in Hoogeveen
opgeleid voor Triage, in 2019 volgt Emmen hierin. Naast klassieke opleidingen wordt ook veel aandacht
besteedt aan een lerende werkomgeving. Enkele voorbeelden hiervan zijn: intervisie bijeenkomsten voor
verpleegkundigen, inspiratiedag voor oud GVP studenten. Er zijn inmiddels meerdere succesvolle
leerafdelingen binnen de care. En praktijkstages nieuwe stijl voor HBO-V studenten. De
regieverpleegkundige niveau 6 is voor Treant Care intramuraal een nieuwe functie. Binnen alle locaties
worden medewerkers opgeleid tot dit niveau. Deze verpleegkundigen krijgen in de nieuwe organisatieinrichting een specifieke taak. De functie kenmerkt zich door het team- en soms locatie overstijgend
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werken. Daarnaast worden geïnteresseerde verzorgenden niveau 3 opgeleid tot verpleegkundige en
zorgassistenten (niveau 2) tot verzorgenden IG. Daarnaast zijn de afgelopen jaren alle verzorgenden
geschoold tot verzorgenden IG, in 2019 zal hierin de laatste stap gezet worden.
Mooie voorbeelden
Treant is in het schooljaar 2018/2019 gestart met praktijkstages nieuwe stijl voor hbo-studenten
Verpleegkunde. De nieuwe stages moeten de studenten meer uitdaging bieden en hen laten zien welke
meerwaarde hbo-geschoolde verpleegkundigen hebben in het zorgproces. In de oude situatie liepen
studenten Verpleegkunde stage op een bepaalde afdeling. Bij het maken van opdrachten kregen ze
één op één begeleiding. Per september gaan de studenten gezamenlijk aan de slag en werken ze
afdeling overstijgend. In zogenaamde leerbijeenkomsten werken ze samen aan kwaliteitsverbetering en
het ontwikkelen van leiderschap. De stagiairs bepalen zelf wat ze willen leren; welke kennis en kunde ze
nodig denken te hebben om de oudere bewoners én hun naasten de beste zorg te kunnen bieden. Lees
het hele artikel op de website.
En ook op leerafdelingen van andere locaties worden
leerlingen klaargestoomd voor een baan in de zorg. De
studenten draaien mee in alle reguliere diensten
(ochtend, middag en avond) en worden gaandeweg het
studiejaar verantwoordelijk voor steeds meer aspecten die
komen kijken bij de organisatie van een goed werkende
verpleegafdeling.
Op
de
achtergrond
blijven
gediplomeerde zorgprofessionals aanwezig om deze
studenten te ondersteunen. Lees meer.
Zelfroosteren
Om de invloed op het dienstrooster te vergroten is in 2018 een besluit genomen over de invoering van de
zelfroostermodule van Ortec in alle locaties. De verwachting is dat werk en privé hierdoor beter op
elkaar kunnen worden afgestemd.
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4 Gebruik van hulpbronnen
Er wordt veel gebruik gemaakt van technologie en domotica. Bijvoorbeeld om eigen regie of gevoel
van vrijheid van bewoners en cliënten zo lang mogelijk te behouden (persoonsalarmering,
dwaaldetectie), maar ook ten behoeve van veiligheid (bewegingssensoren).
Medische hulpmiddelen worden jaarlijks onderhouden, o.a. door huismeesters en medewerkers van
centrale technische dienst. Dit terugkerend onderhoud wordt in veiligheidsrondes gecheckt en is
daarmee geborgd.
Vastgoed
Onze locaties hebben ieder hun eigenheid. De bewoner of cliënt kiest onder andere op basis van deze
kenmerken. Bijvoorbeeld voor huiselijkheid (bij mensen met psychogeriatrische problematiek) of juist een
stimulerende omgeving bij revaliderende cliënten. Maar ook de mogelijkheid om in het eigen dorp te
wonen of de prikkelrijke of juist prikkelarme omgeving van/in de locatie speelt een rol in de afweging.
Dicht bij de woonomgeving van de bewoners en cliënten worden faciliteiten aangeboden die bijdragen
aan fijn wonen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een winkeltje, een kapper en aan
verenigingsleven. Ook buurtbewoners kunnen van deze faciliteiten op de locaties gebruik maken.
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5 Gebruik van informatie

De ervaringen van bewoners en cliënten zijn richtinggevend en daarom erg waardevol voor ons. Met
bewoners, cliënten en/of hun vertegenwoordigers vindt continu afstemming plaats over de verleende
zorg en eventuele nieuwe afspraken. Het waarderingsgesprek is een instrument waarmee de waardering
van de bewoner en cliënt over de verleende zorg en dienstverlening in kaart wordt gebracht. Ook
worden bewoners, cliënten en bezoekers gestimuleerd hun ervaringen te delen op de website van
Zorgkaart Nederland. (Zie ook paragraaf 2.1.1) De input wordt gebruikt om zo nodig bij te sturen.
MijnCaress
In het elektronisch cliëntdossier, waarvoor wij mijnCaress gebruiken,
worden zowel zorginhoudelijke als financiële gegevens m.b.t.
geleverde zorg en diensten op cliëntenniveau vastgelegd en
kunnen vanuit hier worden geaggregeerd tot stuurinformatie. In
2018 werken de regio’s nog met twee aparte dossier-inrichtingen.
Het project Migratie Caress heeft beide inrichtingen op 03-01-2019
ineen gevlochten. Verschillende werkgroepen hebben zich
maanden lang gebogen over wat er wel of niet mee moest naar
ons nieuwe mijnCaress en hoe dat binnen de organisatie succesvol
doorgevoerd kon worden.
Door het nieuwe mijnCaress stimuleren we medewerkers om terug te gaan naar de kern van het
zorgproces en de medewerkers meer zelf na te laten denken over het initiële doel van zorg verlenen. Dus
niet meer registreren om het registreren en alleen die elementen uit mijnCaress te gebruiken die relevant
zijn voor het betreffende zorgproces. Diverse middelen zijn daarvoor ingezet, denk daarbij aan
nieuwsflitsen, Webinars, handleidingen, korte cartoonfilmjes, een oefenomgeving, locatiebezoeken en
het inzetten van Key-users.
iProva
Medewerkers hebben juiste, actuele en goedgekeurde documenten nodig om efficiënt te kunnen
werken. Het softwareplatform iProva wordt binnen de hele zorggroep gebruikt voor diverse doeleinden.
Zo maakt Treant Care gebruik van onder meer de applicaties iDocument voor het beheren van
beleidsdocumenten en protocollen en iTask voor het registreren van incidenten en klachten.
Verschillende documenten binnen het kwaliteitssysteem, als gevolg van het samengaan van twee
organisaties maakten het voor de medewerker niet makkelijk om interne processen te borgen. Begin
2017 is een begin gemaakt met het harmoniseren van de documenten voor Treant Care en hier zijn we
in 2018 mee doorgegaan. Verschillende commissies hebben zich gebogen over de bestaande
documenten binnen het kwaliteitsmanagementsysteem, interne processen, procedures en beleid
vergeleken en geharmoniseerd. Een unieke kans om te actualiseren, eenduidigheid te ontwikkelen en
overzicht te krijgen waardoor processen beter beheersbaar en eenvoudiger verbeterd kunnen worden
en daarmee de best mogelijke zorg voor de cliënten mogelijk te maken.
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Stand van zaken 2018:
Aantal documenten
Hgv
Emmen
Vilans
6
2
VBM
16
3
Hygiene
25
13
Stemming
6
6
Huidletsel
8
10
Vocht/voeding
6
6
Valpreventie
1
2
Medicatie
15
5
Caress
12
10
Clientinfo
3
6
Veiligheid
7
11
Werk / gezondheid
6
3
Ethiek
11
5
Kwaliteitsystemen
5
4
Opname
8
6
Facilitair
4
6
Beleid
6
3
Behandeling
32
3
AO
45
0
Overigen
6
10
Locatie specifiek
19
43
Totaal

247

157
404

Laten liggen
Hgv
Emmen

12

Hgv
6
10
25
2
7
4
1
14

Verwerkt
Emmen
2
2
13
2
10
4
2
3

10
3
1

1

1

1
1
1

1
1
1

3
19

9
43

95

94

45

57

14
71

189

%
100%
63%
100%
33%
94%
67%
100%
85%
0%
0%
0%
0%
0%
22%
0%
20%
22%
6%
0%
75%
100%
47%

Vraag uitstaan
totaal
Hgv
Emmen
%
100%
6
1
100%
100%
2
50%
1
100%
1
75%
100%
1
2
100%
100%
3
1
78%
3
10
78%
6
1
78%
6
5
69%
2
1
56%
0%
3
5
100%
1
33%
15
49%
100%
1
81%
100%
51

26
77

Opmerking
Harmonisatie via cie. VBM
Harmonisatie iom. Afd. Inf.Preventie
Harmonisatie via Cie. S&G
Harmonisatie via Cie. Huidletsel
Harmonisatie via Cie. VVM
Harmonisatie via Cie. Valpreventie
Harmonisatie via Cie. Medicatie
na migratie Caress (01.01.2019)
via digitale Werkgroep

Verwachting af
op 1 jan 2019
80%
75%
50%
50%
75%
100%
80%
80%

Misschien Treant breed

nog onduidelijkheid over beheer
wordt per controledatum opgepakt
wordt per controledatum opgepakt
wordt per controledatum opgepakt
wordt per controledatum opgepakt
Alle locatiespec.doc. Zijn verwijderd

50%

-

83%

SAS
SAS is binnen Treant het systeem waarin alle stuurinformatie is opgenomen. Het stimuleert tot sturen op
resultaat en past daarmee binnen de verbetercultuur die we nastreven. In 2018 is er een inventarisatie
gedaan met betrekking tot de informatiebehoefte vanuit de Care. Vanuit 4 invalshoeken is gekeken
naar de informatiebehoefte: Kwaliteit, Personeel, Productie en Financieel. In SAS wordt bijvoorbeeld
zichtbaar hoe het gaat ten aanzien van vrijheidsbeperkende maatregelen en cliëntwaardering en geeft
ons de mogelijkheid om hier tussentijds op bij te sturen. Ook komen er cijfers in die ons iets zeggen over
de efficiency als het gaat om revalidatie, gemiddelde verpleeg-, en behandeldagen en de bezetting. Er
is in 2018 al een start gemaakt met het toevoegen van data uit verschillen de bronsystemen t.b.v. deze
informatiebehoefte aan SAS en in 2019 zal dit verder ontwikkeld worden.
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6 Speerpunten 2019
Uit bovenstaand verslag volgen bijna als vanzelfsprekend een aantal speerpunten voor 2019. Deze
plannen voor 2019 vindt u in het kwaliteitsplan. Om u hiervan op hoofdlijnen toch een beeld te geven,
hieronder een de samenvatting uit het plan 2019.
In 2018 is er een uitgebreid implementatieplan voor de strategie van 2019 en verder geschreven. Vanuit
deze strategie zijn voor 2019 de volgende opdrachten geformuleerd:
 Persoonsgerichte zorg: Eind 2019 is de definitie van persoonsgerichte zorg uitgewerkt, in samenhang
met de begrippen kwaliteit van leven en positieve gezondheid voor Treant Care en vertaald naar
het concept voor de woonwijkcentra.
 Palliatieve Zorg: In 2019 wordt het opgestelde beleid op alle locaties verder uitgewerkt.
 Zelforganisatie: In 2019 is aan de hand van de bevindingen in de proeftuin zelforganisatie uitgewerkt
tot een plan, besluitvorming en uitrol.
 Gastvrijheid: De ervaringen opgedaan in het lopende project, worden in 2019 vertaald naar het
concept voor de Woonwijkcentra en verwerkt in de locatieplannen.
 Welzijn: locatie heeft een plan hierop en werkt hieraan, deelt tevens de voortgang en geleerde
lessen.
 Goede en veilige zorg op de locaties: Ook in 2019 is de zorg is aantoonbaar veilig en van goede
kwaliteit door onder andere het aantal registraties terug te dringen en een medicatie-app te
implementeren. Hierdoor ontstaat meer autonomie, meer tijd voor de cliënt en minder kans op
(medicatie)fouten.
 Huisvesting: Er is eind 2019 per locatie een lange termijn huisvestingsplan (LHTP), met bijbehorende
planning.
 Doelgroepenbeleid: Eind 2019 ligt er per locatie een plan ten aanzien van doelgroepenbeleid en
streven we ernaar om 80% van dit plan te realiseren.
 Samenwerken met de gemeenten: vervolg van het ontwikkelen van een duidelijke rol in de wijk per
locatie, passend bij de doelgroep
 Samenwerken met de huisartsen: Eind 2019 hebben we per locatie een uitwerking beschikbaar hoe
de expertise van een specialist Ouderengeneeskunde beschikbaar is voor de bewoners en cliënten
van locaties, maar ook de inwoners daaromheen.
 Zorg thuis: in 2019 ontwikkelen we en breiden we onze expertise en aanbod specifiek op het gebied
van PG-zorg thuis uit.
 Innovatie en zorgtechnologie: In 2019 zoekt de werkgroep Innovatie de aansluiting bij de gehele
Care, dus ook de ziekenhuizen met de ontwikkeling van een innovatieplatform Care/Cure.
Daarnaast onderzoeken we de meerwaarde om aan te sluiten bij landelijke initiatieven op dit vlak,
zoals het platform ‘zinvol technologie uitproberen in de zorg’ en ‘nieuw leren in de zorg’ van Vilans.
 Ontwikkeling zorgpaden: In 2019 wordt het zorgpad Transmurale Zorgbrug gerealiseerd, inclusief de
uitwerking hiervan in professioneel gedrag en scholing.
 Geïntegreerde zorg: Eind 2019 hebben we helder wat voor ons geïntegreerde zorg is en hoe we er op
de verschillende locatie voor staan op dit vlak. De eerste experimenten met substitutie worden
uitgevoerd.
 Vaste teams met behandelaren per locatie: Eind 2019 is er voor elke locatie een plan om tot een
team van vaste behandelaren per locatie te komen, hier worden in 2019 ook de eerste stappen in
gezet.
 Strategische Personeelsplanning: We willen goed in beeld hebben hoe onze teams eruit zien in
samenstelling qua niveau, leeftijd en potentieel. Dit doen we met behulp van Strategische
Personeelsplanning (SPP). Deze is in 2018 gestart (bepalen van de IST-situatie) en wordt in 2019
gecontinueerd (doorontwikkeling naar de SOLL). Ontwikkeling nieuwe contractvormen.
 Regionale samenwerking: doorwerken in de gezamenlijke aanpak om de personeelstekorten aan te
pakken, de kwaliteit van zorg te verhogen en toe te werken naar een toekomstbestendige
arbeidsmarkt.
 Aantrekkelijk werkgeverschap: Het SPP wordt vertaald naar locatiespecifieke plannen om
aantrekkelijk werkgeverschap te borgen.
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Binden, boeien, behouden van vrijwilligers
Scholing, ontwikkeling en deskundigheid: Het strategische opleidingsplan 2018-2020 “Samen
verbonden in ontwikkeling” zal bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van medewerkers.
Leren van elkaar op locatie en tussen locaties: Eind 2019 is er een aantoonbare verbetercyclus
aanwezig. Leren en verbeteren op en tussen locaties is verder doorontwikkeld. Ontwikkeling van een
sociaal intranet.

Bovenstaande zijn de ambities voor 2019, zoals in het uitgewerkte implementatieplan zijn beschreven.
Gezien de invoering van de nieuwe besturingsfilosofie (zelforganiserende teams) en de komst van twee
nieuwe directeuren Care, zijn hier nu geen prioriteiten in aangebracht. De directeuren maken op basis
van deze opgaven voor 2019 een realistisch jaarplan (zie bijlage 1) in afstemming met betrokkenen
(hoofden locaties, cliëntenraad en ondersteunende diensten).
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Bijlage 1: jaarplan 2019 Treant Care
<Invoegen>

