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Voorwoord 

Het voorliggend kwaliteitsplan Zorggroep Reinalda Zorg Thuis is geschreven op basis van het nieuwe Kwaliteitskader 

Wijkverpleging 2018 en het Addendum Vereisten Langdurige Zorg Thuis met Wlz-indicatie. 

Zorggroep Reinalda heeft voor 2019 de borging van kwaliteit centraal gesteld. In het managementteam (MT) is de 

borging van kwaliteit zowel in de thuiszorg als in het woonzorgcentrum nadrukkelijk aan de orde gekomen en dit 

heeft geleid tot het voorliggend kader, waarin de borging staat verwoord en verbeterpunten in de vorm van een 

kwaliteitsjaarplan zijn opgenomen.  

Behalve borging van kwaliteit staan verbetering van tal van administratieve processen op stapel. Per 1-4-2019 heeft 

een organisatiewijziging in de structuur van de organisatie plaatsgevonden.  

Op dit moment wordt er gewerkt vanuit een Stuurgroep Kwaliteit. Naast deze stuurgroep worden er eind 2018 begin 

2019 interne auditoren geschoold om zo interne audits op professionele wijze periodiek uit te kunnen voeren. De 

interne en externe audits worden vastgesteld door de MT-leden, in overleg met de kwaliteitsfunctionaris.  

Zorggroep Reinalda werkt daarnaast met aandachtsfunctionarissen die zowel zorginhoudelijk als randvoorwaardelijk, 

hierbij te denken aan bijv. ARBO-zaken, actief zijn. 

Dit kwaliteitsplan is met de input van verpleegkundigen die participeren in de Stuurgroep Kwaliteit tot stand 

gekomen, waarvoor een woord van dank op zijn plaats is. 

Jesse Boschma, wijkverpleegkundige  

Lidia Wobma, teammanager WVP 

Els Rodenburg, projectleider zorgverbetering, waaronder implementatie Wet Zorg en Dwang 

Ivonne Niewenhuis, kwaliteitsverpleegkundige 

Erica Fijnvandraat, kwaliteitsfunctionaris/ functionaris gegevensbescherming 

Hans Couzijn, ondersteuner 

Haarlem, 12 augustus 2019 
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Inleiding 

Reinalda Zorg thuis ressorteert onder Zorggroep Reinalda, de missie en visie van de organisatie wordt 

organisatiebreed gedragen. Daar de organisatie in een keten van wonen, zorg en welzijn opereert, maar de kwaliteit 

kaders voor verpleeghuiszorg en wijkverpleging op onderdelen verschillen, is er besloten om de uitwerking van deze 

kwaliteitskaders in twee aparte documenten gestalte te geven dan wel vanuit het vastgestelde organisatiebrede 

strategisch beleid. 

Zorggroep Reinalda is al sinds 1972 de enige zorgorganisatie in de regio Haarlem e.o. met Humanisme als 

grondbeginsel. De zorggroep en het hoofdgebouw zijn beide vernoemd naar de humanist en vrijdenker Reinalda, die 

van 1945 tot 1947 burgemeester van Haarlem was. Het nieuwe Reinaldahuis is in 2006 door koningin Beatrix 

geopend. 

Op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg wordt er intramuraal verpleging, verzorging, behandeling, ondersteuning 

en begeleiding geboden aan cliënten wonend in het Reinaldahuis zelf en extramuraal in de aanleun- en 

koopwoningen van zorggroep Reinalda. Behalve het woon-zorgcomplex Reinalda heeft Zorggroep Reinalda ook een 

woon-zorgcomplex in het centrum van Haarlem: De Roos. Daar kunnen ouderen zelfstandig thuis wonen met of 

zonder zorgvoorzieningen.  

De wijksteunpunten van de thuiszorg bevinden zich midden in de woon-zorgcomplexen, van waaruit zorg wordt 

verleend en welzijn wordt ondersteund.  

MISSIE: 

Zorggroep Reinalda is een lokaal opererende zorgorganisatie die mensen ondersteunt om zo zelfstandig mogelijk een 

aangenaam en betekenisvol leven te leiden. Van oorsprong hebben wij onze wortels in het humanisme, waardoor 

tolerantie, respect, autonomie en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn van waaruit wij werken. 

VISIE: 

Wij werken persoonsgericht, ondersteunen de eigen regievoering van onze cliënten (en hun naasten) en bieden onze 

ondersteuning op een manier die volgens de cliënt bijdraagt aan zijn/haar kwaliteit van leven. Dat doen wij binnen 

onze mogelijkheden waarbij professionele kaders en een gezonde bedrijfsvoering verenigd worden met liefdevolle 

zorg. 

Wij bieden een fijne werkplek voor medewerkers en vrijwilligers. Die geven persoonlijke, op maat gesneden zorg- en 

dienstverlening en denken in mogelijkheden. Wij staan voor de kwaliteit van onze dienstverlening en de 

toegankelijkheid van ons aanbod. 

Wij leveren op ondernemende wijze een bijdrage aan samenhangende zorg en welzijn in buurten waar we actief zijn. 

Dat doen wij samen met anderen. Wij zijn een professionele partner voor iedereen waar Zorggroep Reinalda mee 

werkt: cliënten en hun naasten, verwijzers, samenwerkingspartners, collega-organisaties, financiers, (rijks)overheid 

en onze medezeggenschapsorganen. Wij doen wat wij zeggen en zeggen wat wij doen. 

KERNWAARDEN: TOPPS 

• Tolerant: cliënten, diens naasten, collega’s (zowel medewerkers als vrijwilligers) en bezoekers hebben respect voor 

elkaar. Bij ons mag je zijn wie je bent, binnen de kaders en afspraken die we met elkaar zijn overeengekomen. 

• Oplossingsgericht: wij zijn creatief, zetten onze woorden om in daden en denken in mogelijkheden. 

• Persoonlijk: tijdens zorg- en andere contactmomenten hebben wij onverdeelde aandacht voor de cliënt. Het 

ondersteunen van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt staat daarbij centraal. 

• Professioneel: wij zijn betrouwbaar en hebben kwaliteit van zorg- en dienstverlening hoog in het vaandel. 

Medewerkers ontwikkelen zich, groeien mee met veranderingen in de binnen- en buitenwereld en dragen 

verantwoordelijkheid hiervoor. Medewerkers worden hierin op persoonsgerichte wijze ondersteund. Zij zijn 

aanspreekbaar op hun handelswijze en de keuzen die zij daarin maken. 
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• Samen: wij werken op een prettige en professionele manier met elkaar samen: zowel binnen als buiten de 

organisatie. 

Zelfbepaling 

De bewoners geven zelf richting aan hun leven en hebben dan ook een actieve rol. Medewerkers treden alleen 

ondersteunend en adviserend op. Daarbij passen zij fundamentele waarden als gelijkheid, zelfbeschikking, 

verdraagzaamheid en solidariteit toe op situaties en dagelijkse zorgverlening. Afhankelijk van de persoonlijke situatie 

wordt gekeken welke houding of benadering het meest wenselijk is. In de zorgvisie is niet alleen de zelfbepaling 

essentieel, maar ook de weerbaarheid van het individu. 

Humanisme 

Sleutelwoorden van het humanisme die je bij Zorggroep Reinalda terug ziet in de zorgverlening, zijn dan ook 

zelfontwikkeling, autonomie, verantwoordelijkheid, kritisch denken, gelijkwaardigheid en menselijkheid. 

Samenwerking 

Samenwerking met collega zorg & welzijn organisaties en (para-)medici kenmerkt zich door korte 

communicatielijnen, mede door de positionering in het woongebouw. 

Het bieden van kwaliteitszorg is voor ons van essentieel belang. Wij geloven dat kwaliteit van zorg wordt ervaren en 

geboden daar waar cliënt en medewerker samenkomen. Vanuit deze visie investeren wij graag in onze medewerkers 

door ons als lerende organisatie op te stellen en stellen wij hiervoor middelen ter beschikking om de kwaliteitszorg 

te realiseren en te borgen.  

Wij gaan uit van eigen kracht van de cliënt en daar waar nodig zijn zetten wij onze expertise in. 
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2. Profiel Zorggroep Reinalda 

Naam verslag leggende rechtspersoon … 

Rechtsvorm … 

Adres Leonard Springerlaan 1 

Postcode 2033 TA 

Plaats Haarlem 

CTG/ZAio-nummer … 

E-mailadres info@zorggroepreinalda.nl  

Internetpagina https://www.zorggroepreinalda.nl 

  

Thuiszorg locaties 

 Locatie: De Roos  

Adres:  Tybautstraat 1 

Postcode 2012 XJ 

Plaats Haarlem 

 

Locatie: Reinaldahuis  

Adres:  Leonard Springerlaan 1 

Postcode 2033 TA 

Plaats Haarlem 

 

 

Contracten Zorgverzekeraars 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkingspartners in de wijk 

Naam Organisatie Soort organisatie Adres 

Koetz wijkgerichte zorg   

Alzheimer cafe   

PATZ regionaal palliatief 
netwerk 

  

Sociale wijkteam   

HOED Leonard springer   

Huisartsen bij de Roos   

Veilig thuis   

Welzijnsorganisaties   

Wijkagent   

 

 

mailto:info@zorggroepreinalda.nl
https://www.zorggroepreinalda.nl/
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3. Positionering Wijkverpleging Zorggroep Reinalda 

Zorggroep Reinalda Zorg thuis omarmt de beschrijving van de wijkverpleging verwoord door de Landelijke 

Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging, aangegeven in het Kwaliteitskader Wijkverpleging 2018. In dit 

kwaliteitskader wordt aangegeven dat wijkverpleging zich als een team, met partners in de buurt, inzet voor de 

gezondheid en zelfredzaamheid van inwoners van de desbetreffende wijk. “De Zorg zal zich meer moeten richten op 

resultaten in termen van kwaliteit van leven en zelfredzaamheid”. (bron: kwaliteitskader wijkverpleging, april 2018). 

3.1 Organogram 

 

 

 

De twee teams Zorg thuis worden centraal aangestuurd door een teammanager. Aan de teams zijn 

wijkverpleegkundigen deskundigheidsniveau 5 verbonden. De wijkverpleegkundigen van Zorg thuis zijn samen 

verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging binnen de teams. De cliënten krijgen zoveel als mogelijk vaste 

medewerkers aan huis. Daarnaast wordt er gewerkt met contactverzorgenden en contactverpleegkundigen zodat de 

cliënt een vast aanspreekpunt heeft. 

Stuurgroep kwaliteit 
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Met het vormen van een stuurgroep kwaliteit wordt een cyclische kwaliteitsverbetering (P-D-C-A cyclus) op gang 

gebracht. Deze stuurgroep formuleert opdrachten ter verhoging van de kwaliteit van zorg voor de cliënten. Dit zou 

het gewenste effect moeten geven dat vanuit de afdelingen ook punten ter verbetering worden geconstateerd en 

teruggekoppeld naar de stuurgroep. 

Om alle velden van zorgverlening goed in ontwikkeling te volgen en aandachtspunten binnen de organisatie op te 

sporen wordt er gewerkt met zgn. aandachtsfunctionarissen. Deze aandachtsfunctionarissen hebben zich 

gespecialiseerd op een specifiek gebied van zorgverlening zoals bijvoorbeeld medicatieverstrekking, wondzorg, 

mondzorg, Middelen en Maatregelen en de wet Zorg en dwang. Tevens kunnen aandachtsfunctionarissen 

participeren in commissies/werkgroepen zoals ECD, MIC, hygiëne en/of op adviserend niveau zoals in de VAR. 

 

Al enkele jaren wordt er gewerkt met leerlingen en stagiaires en zij worden begeleid door vaste werkbegeleiders. De 

praktijkopleiders coachen en coördineren o.a. de leerlingen en werkbegeleiders en onderhouden de contacten met 

opleidingsinstituten. Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt er inmiddels flink geïnvesteerd in leerlingen en groeit 

het aantal leerlingen gestaag. Om ook de kwaliteit van het opleiden te borgen wordt de verhouding leerlingen en 

werkbegeleiders nauwkeurig gevolgd door de opleidingscoördinator en de directeur operatie.  

De(wijk)verpleegkundige ouderen/ casemanager dementie ondersteunt de teams daar waar gevraagd en/of nodig. 

Heeft of krijgt de cliënt een WLZ indicatie, dan wordt eventueel deze functionaris betrokken bij het 

zorgverleningsproces en vindt er regulier contact plaats tussen de cliënt en de casemanager. Medewerkers kunnen 

op eigen initiatief deze functionaris direct benaderen met hun vragen zonder tussenkomst van leidinggevenden. 

Voor cliënten, partners, familie en/of mantelzorgers die geconfronteerd worden met dementie worden er met 

regelmaat bijeenkomsten belegd om zo gerichte ondersteuning te kunnen bieden en kennis te vergroten.  

Zorgbemiddeling wordt momenteel beheert door het servicebureau.  

3.2  Positionering in de wijk 

De thuiszorg teams werken op identieke wijze. Echter, de omgevingsfactoren maken het verschil. Team Reinalda 

(Haarlem oost) heeft haar kantoor bij het Reinaldahuis. In het Reinaldahuis zelf zetelen een gezondheidscentrum 

waar huisartsen, fysio en andere paramedici zelfstandige een praktijk houden. De afstand van het Reinaldahuis naar 

de aanleun-koopwoningen is door middel van een overdekte loopbrug goed te overbruggen. 

Team de Roos (nabij Haarlem centrum) heeft haar kantoor in het wooncentrum. Ook hier wordt de zorg lopend 

afgelegd. In de Roos zit een afdeling voor kleinschalig wonen met mensen die langdurend in de psychiatrie hebben 

gewoond. Hier wordt alleen lijfgebonden zorg geleverd. De GGZ en/of RIBW nemen de andere zorg activiteiten als 

begeleiding etc. op zich.  
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In beiden wooncomplexen is de gemiddelde leeftijd 85+. De Alarmering is van 07.15 tot 23.15 gewaarborgd door de 

thuiszorgteams zelf en van 23.15 uur tot 07.15 uur ligt de alarmopvolging bij de nachtdienst voor beide locaties bij 

de intramurale medewerkers van het woonzorgcentrum. 

4.  Kernwaarden van wijkverpleging  

Wijkverpleging vanuit Zorg thuis wordt geboden bij de cliënt thuis. Deze zorgverlening vindt daar plaats waar de 

cliënt vertrouwd is, zich veilig voelt en waarbij wij gezondheid zien als een middel om hetgeen te kunnen blijven 

doen wat voor de cliënt belangrijk is in het leven. Hiermee nemen wij een unieke positie in, in de directe nabijheid 

van de cliënt.  

Het opbouwen van een vertrouwensband is hierbij van cruciaal belang met aandacht en respect voor autonomie, het 

borgen van privacy en het bieden van een veilige omgeving.  

Uitgangspunten voor wijkverpleging vanuit de vier kernwaarden (bron: kwaliteitskader wijkverpleging, 2018). In de 

basis is de wijkverpleging generalistische zorg waarbij Reinalda Zorg thuis bij de cliënt geboden wordt op het terrein 

van preventie, curatie tot palliatie. Wijkverpleging verleent persoonsgerichte zorg die nauw aansluit bij de 

mogelijkheden van de cliënten en naasten. Op een zorg vraag wordt niet een enkelvoudig antwoord geboden maar 

een continue duurzame oplossing geboden. Wijkverpleging is continue zorg. 

In de basis is onze zorg generalistisch door het erkennen van problemen in de gezondheid op lichamelijk, psychisch 

en/of sociaal functioneren. Echter generalistische zorg behelst ook het terrein van preventie wat voor de cliënt en 

zijn/haar omgeving in kaart gebracht kan worden door middel van bijv. risicosignalering, te vinden in ons rapportage 

systeem/ het individuele zorgplan. 

Specialistische zorg kan door de wijkverpleging worden ingezet vanuit de eigen organisatie, te weten:  

 (Complexe )Wondzorg door gespecialiseerd verpleegkundige (aandachtsfunctionarissen); 

 Wondconsultatie door een opgeleide verpleegkundige; 

 Dementiezorg met ondersteuning van de (wijk)verpleegkundige ouderen /casemanager dementie; 

 Het Odensehuis en de dagbesteding Reinaldahuis bieden ondersteuningsprogramma’s aan mensen met 

cognitieve klachten, diagnose dementie en/of somatische aandoeningen; 

 Palliatieve zorg door gespecialiseerde verpleegkundigen/ Verzorgende aangesloten bij PaTZ 

(aandachtsfunctionarissen): gericht op het bevorderen van samenwerking tussen huisartsen en 

verpleegkundigen en om hun deskundigheid te bevorderen op het gebied van palliatieve thuiszorg.  

 Palliatief consult door opgeleid palliatief consulent/verpleegkundige. In ondersteuning naar gespecialiseerde 

verpleegkundige/verzorgenden (toekomst) ; 

 De expertise van het intramurale behandelteam wordt ook ingezet voor ondersteuning en 

deskundigheidsbevordering van de extramurale teams. 

Vanuit het perspectief van de cliënt wordt gekeken naar de eigen mogelijkheden, ondanks ziekten en beperkingen, 

binnen de context van hun sociale omgeving. Uit deze mogelijkheden, in afstemming op de wensen van de cliënt en 

hun naasten, formuleren we de zorgvraag die past bij de belevingswereld van de cliënt.  

Beoogd wordt kwetsbare ouderen, hun naasten en zorgverleners in staat te stellen om keuzes te maken over de 

inrichting van de zorg, op dat moment, maar ook om te praten over keuzes die gezien de gezondheidssituatie van de 

cliënt in het verschiet liggen.  

Vanuit de methodiek van Advance Care Planning wordt gewerkt, d.w.z. dat het proces waarbij ouderen en hun 

naasten ondersteund worden om, in terugkerende gesprekken met medewerkers, op basis van hun waarden en 

opvattingen, zinvolle en haalbare doelen voor hun huidige en toekomstige zorg en behandeling te bepalen, de 

medewerkers niet vreemd is.  

Als uitgangspunt wordt genomen dat eventuele beslissingen in het advance care planningsproces in gezamenlijkheid 

met de cliënt worden genomen, conform de principes van gezamenlijke besluitvorming. (V&VN, 2017, Passende zorg 
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voor kwetsbare ouderen door advance care planning). De contactverzorgende en/of contact verpleegkundige spelen 

hierbij een belangrijke rol. 

In het kwaliteitskader wijkverpleging wordt gesproken over een conceptueel model voor wijkverpleging. Reinalda 

Zorg thuis streeft dit model na. Verbeterpunten en/of innovaties om te komen tot dit model worden opgenomen in 

de kwaliteit jaarplannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 . Kwaliteitszorg Reinalda Zorg thuis 

5.1  Wat heeft de cliënt te verwachten van Reinalda Zorg thuis? 

Het vastleggen van cliëntgegevens, het beschrijven van de zorg en hoe deze geleverd wordt verloopt via een 

methode dat methodisch denken en werken ondersteund.  

Reinalda Zorg thuis heeft gekozen voor het OMAHA – system daar dit classificatiesysteem en de gebruikte 

terminologie- en codestel het best past bij de holistische (mens-)visie van Zorggroep Reinalda. 

Het classificeren van zorg volgens OMAHA, zorgt voor transparantie van het verpleegkundig proces, geeft informatie 

over de inzet, inhoud en de effecten van zorg. Het classificeren en indiceren van zorg is bij Zorg thuis een taak van de 

wijkverpleegkundigen, het up-to-date houden van de zorgplan o.b.v. de acties is belegd bij de contactverzorgenden 

en contactverpleegkundigen. Allen zijn hiertoe opgeleid om met de Omahasystematiek te werken. Daarbij zijn 

medewerkers uiteraard ook geschoold in het klinisch redeneren.  

Reinalda Zorg thuis voldoet hiermee aan de vereiste normen van V&VN voor indiceren en organiseren van verpleging 

en verzorging in de eigen omgeving. (bron: V&VN, juli 2014, Utrecht. Normen voor indiceren en organiseren van 

verpleging en verzorging in de eigen omgeving)  

Uitgangspunten OMAHA met betrekking tot de zorgverlening: 
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Het opstellen van de indicatie en het classificeren van de zorg is de taak van de wijkverpleegkundige op basis van 

haar professionele autonomie. Dit houdt in dat de wijkverpleegkundige op basis van haar vakmanschap beoordeelt 

wat er nodig is in een situatie om de kwaliteit van leven thuis te bevorderen.  

Kwaliteit van leven is een begrip wat per individu uniek is. Dit vraagt om maatwerk bij het vaststellen van de 

zorgvraag samen met de cliënt op basis van shared – decision making en informed consent. 

Maatwerk vertaalt zich naar cliënt gerichte zorg en ondersteunt zelfmanagement en zelfredzaamheid van de cliënt, 

diens naasten en het sociale netwerk.  

Voor het vastleggen van het proces van intake en classificeren, zorglevering en evaluatie, alsmede het planning- en 

declaratiesysteem gebruikt Zorggroep Reinalda Omaha en CURA van Unit4. 

Dit systeem wordt ondersteund door de volgende onderdelen: 

a. Cura ECD: het digitale cliëntdossier om direct bij de cliënt, achter diens voordeur, gegevens in te kunnen 

zien, te kunnen wijzigen en digitaal verslaglegging te doen.  

b. Agenda via Cura (app op IPad): met behulp van deze app hebben medewerkers toegang tot het inzien van 

cliënt gebonden afspraken.  

5.1.1  De cliënt krijgt zorg die aansluit bij wat hij/zij en zijn/haar naasten zelf kunnen  

Tijdens het eerste contact met de cliënt wordt door de wijkverpleegkundige (WVP) de anamnese afgenomen. Dit 

gesprek vindt plaats bij de cliënt thuis, vaak in aanwezigheid van een mantelzorger of contactpersoon. De WVP 

maakt gebruik van een tablet om de gegevens in Cura te verwerken. In het gesprek wordt besproken wat de eigen 

mogelijkheden van de cliënt zijn, hoe hulpmiddelen hem/haar kunnen ondersteunen bij zijn/haar zelfredzaamheid 

en de inzet van andere disciplines wat de hulpvraag is naar de wijkverpleging toe.  

In het jaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek van 2018 gaf de meerderheid van cliënten van Reinalda Zorg thuis aan 

dat zij kunnen meebeslissen over zorgafspraken en dat zij de zorgverlening ervaren als een samenspel tussen 

henzelf, familie en zorgverleners. Ondanks dat de meerderheid van cliënten dit aangaf blijft dit een punt van 

aandacht voor en wordt er gestreefd naar een hoger tevredenheidspercentage van cliënten. 

5.1.2  De cliënt krijgt zorg die bijdraagt aan kwaliteit van leven 

Vanuit de gegevens die tijdens het anamnesegesprek zijn verzameld stelt de WVP, in overleg met de cliënt en 

eventueel zijn/haar mantelzorger of contactpersoon, een zorgplan op. In het zorgplan wordt beschreven waarin 

Reinalda Zorg thuis de cliënt gaat ondersteunen om hem/haar te helpen zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn/te 

blijven, zijn eigen regie te behouden, hierbij rekening houdend met de persoonlijke keuzes en prioriteiten van de 

cliënt. Zo ontvangt de cliënt zorg die bijdraagt aan zijn/haar kwaliteit van leven.  

In het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek werd aangegeven dat het oog hebben voor specifieke levensvragen 

en de levensbeschouwing van de cliënt een punt van aandacht is. Op cliëntniveau zal dit worden opgepakt door de 

wijkverpleegkundige en contactverpleegkundigen met eventuele ondersteuning van (bij-)scholing.  

5.1.3  De cliënt krijgt zorg van zorgverleners die hen begrijpt en vertrouwt 

Van verpleegkundigen en verzorgenden van Reinalda Zorg thuis wordt verwacht dat zij over de juiste competenties 

beschikken om een veilige zorgrelatie aan te gaan. Van de verpleegkundigen en verzorgenden wordt verwacht dat zij 

een goede relatie met de cliënt opbouwen waarin vertrouwen, de juiste bejegening en persoonlijk contact centraal 

staan. Een open en goede communicatie met de cliënt en zijn/haar mantelzorgers is hierin belangrijk, rekening 

houdend met de verschillen die er zijn op het gebied van cultuur, normen en waarden, taalvaardigheid en cognitie. 

De juiste vorm van communicatie en omgang verbetert de relatie en draagt bij aan het optimaal verlenen van de 

juiste zorg rekening houdend met de wensen en behoeften van de cliënt.  

In het Cura ECD wordt door de WVP en/of contactverzorgenden en/of contactverpleegkundigen een goed beeld 

geschetst van de cliënt waarin de cliënt en eventuele mantelzorger zich herkent wat de communicatie en juiste 

omgang ten goede komt.  
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5.1.4  De cliënt krijgt zorg van zorgverleners die gekwalificeerd zijn 

In hoofdstuk 3 is er al gesproken over aandachtsfunctionarissen die specialist zijn binnen het vakgebied. Deze 

aandachtsvelders genieten ook de scholing binnen dit vakgebied en staan ook als zodanig geregistreerd. 

Zorggroep Reinalda stelt zich op als lerende organisatie en faciliteert hier flink in. 

Het is gewenst dat alle verpleegkundigen verplicht staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van V&VN. De 

inschrijving in dit register wordt betaald door Zorggroep Reinalda. In 2018 zijn daar ook verzorgenden bijgekomen. 

De coördinator opleiding heeft inzicht in dit kwaliteitsregister en kan volgen of medewerkers actief zijn in het volgen 

van (bij-) scholing en aan de landelijk vastgestelde accreditatiepunten komen. Tijdens de functioneringsgesprekken 

komen de (bij-)scholingen aan de orde. 

Om medewerkers voldoende te voorzien in het kunnen volgen van bij- en nascholing is er in 2015 een 

leermanagementsysteem (TCG-academy) aangekocht, waarin veel e-learning in te vinden is. Gedurende 2015 

worden medewerkers geïnstrueerd in het hanteren van dit nieuwe systeem. Vanaf 2015 wordt diverse e-learning 

verplicht gesteld. De voorbehouden handelingen maken hier deel van uit. De tijd die medewerkers besteden aan de 

verplichte e-learning is (nog) eigen tijd. De praktische toetsing wordt gedaan door een speciaal hiervoor opgeleid 

toets team. De teammanagers zijn ook voor dit systeem geautoriseerd om de voortgang van de medewerkers te 

kunnen volgen. 

Zorggroep Reinalda heeft een interne coördinator opleidingen die i.s.m. de leidinggevenden het scholingsjaarplan 

opstelt -op basis van het vastgesteld opleidingsbeleidsplan- implementeert en evalueert. Zowel de individuele 

behoeften van medewerkers worden hierin meegenomen als de wettelijke verplicht gestelde scholingen/ trainingen 

(bijv. de voorbehouden handelingen). Zorggroep Reinalda stuurt erop dat medewerkers werken conform geldende 

richtlijnen en kwaliteitsstandaarden.  

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun kennis d.m.v. de aangereikte middelen en tijd 

vanuit de organisatie. In het Reinalda is een Skills lab gesitueerd waarin medewerkers kunnen oefenen onder 

toeziend oog van het toets team. 

Naast alle genoemde hulpmiddelen kunnen medewerkers van Reinalda Zorg thuis via het netwerk zich toegang 

verschaffen tot de Vilans kickprotocollen. Er is een snelkoppeling op alle IPads geïnstalleerd. 

Het inschakelen van andere hulpverleners en disciplines is laagdrempelig en intercollegiale toetsing vindt plaats door 

het toets team 

5.1.5  De cliënt krijgt zorg van een vast en overzichtelijk team 

Reinalda Zorg thuis heeft op 1 september 2018 veruit de meeste medewerkers in vaste dienst. Slechts een enkele 

flexmedewerker vult de vaste teams aan. Reinalda Zorg thuis bestaat uit meerdere wijkteams; zie hoofdstuk 3. 

Reinalda Zorg thuis streeft naar wijkgericht werken en vaste gezichten voor cliënten vanuit een vast team. Echter 

door de geringe omvang van het totale thuiszorgteam wordt verwacht dat medewerkers ook flexibel inzetbaar zijn. 

De flexibele inzetbaarheid staat mede in het licht van de personele tekorten in de totale branche en die regionaal 

waarneembaar zijn.  

Om vaste aanspreekpunten te borgen heeft de cliënt een contactverzorgende en/of contactverpleegkundige die als 

vraagbaak dient en het zorgproces samen met de cliënt bespreekt en in overleg met de cliënt bijstelt waar nodig 

(eventueel i.o.m. de WVP). Een blijvend punt van aandacht is het expliciet benoemen van de contactverzorgende 

en/of contactverpleegkundige bij de cliënt. 

 

Bij het samenstellen van de routes wordt ernaar gestreefd dat cliënten meerdere dagen achter elkaar dezelfde 

medewerker zien. Een klein aantal ZZP-ers dat bij Reinalda Zorg thuis werkzaam is, wordt gekoppeld aan een team 

en krijgt zoveel mogelijk dezelfde route zodat ook zij bekende gezichten zijn voor de cliënten. 
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Van 07:15 tot 23:15 uur is er altijd een medewerker aanwezig en cliënten kunnen deze bereiken via een direct 

telefoonnummer dat duidelijk zichtbaar op het nooddossier, bij de cliënt, vermeld staat. Vanaf 23.15 uur is de 

intramurale nachtdienst van het Reinaldahuis bij nood op afroep beschikbaar. Er is 24 uur per dag alarmopvolging 

van Zorggroep Reinalda voor cliënten die aangesloten zijn bij een alarmcentrale. 

De WVP stemmen hun rooster op elkaar af zodat er overdag, van maandag t/m vrijdag, een WVP aanwezig is. Binnen 

Reinalda is op alle dagen van de week en binnen alle diensten minimaal één verpleegkundige aan het werk. Indien 

wenselijk vanwege complexe zorg of verpleegtechnische handelingen waar bekwaamheid van een verpleegkundige 

vereist is, wordt er in de avonden opgeschaald vanuit de intramurale setting en/of de inzet gevraagd van het Team 

Thuiszorg Technologie van een collega zorgaanbieder.  

Bij het intakegesprek/ afnemen van de anamnese wordt geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn van 

mantelzorgers en worden afspraken gemaakt zodat er een juiste afstemming is over wie welke zorg verleent. 

Gedurende de tijd van zorgverlening kan deze afstemming aangepast worden als de omstandigheden hierom vragen. 

De contactverzorgende en/of contactverpleegkundige is gedurende het zorgproces de eerst aanspreekbare voor 

cliënten en mantelzorgers, zij heeft de verantwoordelijkheid om het zorgproces te monitoren, te anticiperen op de 

gezondheidstoestand van de cliënt en in overleg met de WVP het zorgplan bij te stellen. De mantelzorgers en/of 

directbetrokkene bij de cliënt weten wie deze contactverzorgende en/of contactverpleegkundige is. 

Al bij het intake gesprek zal er aandacht besteed worden aan Advance Care Planning zoals beschreven in hoofdstuk 

4. 

De (wijk)verpleegkundige ouderen is voor de thuiszorgteams de intermediair tussen huisarts en team wat betreft 

cliënten met dementie die als kwetsbaar zijn aangemeld via het Informatiepunt Wijkgerichte Zorg (IWGZ). Voor het 

Team Reinalda is er tweewekelijks een overleg en voor het Team De Roos moet dit nog goed opgezet en ingebed 

worden. In alle andere zorgvragen is er regelmatig overleg met huisarts en indien nodig kan er altijd een MDO 

ingezet worden. 

Daarnaast is er PATZ-overleg voor cliënten met een palliatieve zorgvraag. Hierin neemt Reinalda Zorg thuis (nog) 

geen zitting. Als het wenselijk is, wordt een MDO ingezet in aanwezigheid van de cliënt en/of diens mantelzorger. 

5.1.6 De cliënt krijgt zorg die veilig is 

Reinalda Zorg thuis hecht veel waarde aan het geven van veilige zorg. Bij de uitwerking van dit hoofdstuk is er 

gebruikt gemaakt van het Toetsingskader van IGJ, 2019.  

Toezicht op de zorg thuis, thema veiligheid, te weten: 

1. De WVP en/of de contactverzorgende en/of contactverpleegkundige signaleert tijdig risico’s in de 

woonomgeving van de cliënt, de contactverzorgenden en/of contactverpleegkundige bespreekt deze met de 

cliënt en eventueel zijn mantelzorger en zij helpt de cliënt met juiste keuzes te maken om deze risico’s te 

beperken waarbij de uiteindelijke keuze bij de cliënt ligt. 

Tijdens het intakegesprek is er een eerste mogelijkheid om risico’s in de woonomgeving te signaleren en deze te 

bespreken. In het zorgplan worden de afspraken vastgelegd. Op een later overeengekomen tijdstip worden de 

afspraken en evt. uitgezette acties geëvalueerd.  

Risico’s in de woonomgeving kunnen echter ook op een later tijdstip ontstaan bijvoorbeeld door verandering in 

zorgvraag of verandering van de woonomgeving. Gedurende het hele zorgproces blijven de zorgverleners alert op 

signalen van mogelijke risico’s in de woonomgeving en worden deze besproken met de cliënt. Hierbij opgemerkt dat 

de signalerende taak door alle zorgverleners wordt uitgevoerd en dit bespreken met de contactverzorgende en/of 

contactverpleegkundige of wijkverpleegkundige. Als dit wenselijk is heeft Reinalda Zorg thuis een korte lijn naar een 

ergotherapeut, om deze eventueel in te schakelen. 

Bij cliënten met een dementie kan de interne casemanager dementie worden ingeschakeld om bij te dragen aan het 

organiseren van een veilige woonomgeving voor deze cliënten. Het toepassen van Domotica kan bij deze cliënten 

bijdragen aan een veilige woonomgeving, met betrokkenen wordt de inzet van Domotica besproken.  
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Als verantwoord veilig wonen niet meer mogelijk is, wordt in samenwerking met alle betrokkenen naar een 

passende oplossing gezocht. Zorg thuis levert geen geplande nachtzorg of blokuren van aaneengesloten zorg. Wel is 

er de mogelijkheid om, in onder aanneming, hiervoor een andere thuiszorgorganisatie (Flexicura) in te schakelen. 

Het kan ook betekenen dat voor de betreffende cliënt een WLZ indicatie wordt aangevraagd. De cliënt kan, zolang er 

nog geen plaats is op een geschikte verpleegafdeling, overbruggingszorg krijgen van Zorg thuis. Binnen de 

woonvoorzieningen van Zorggroep Reinalda is er de mogelijkheid om een VPT pakket te ontvangen. 

2. Cliëntgebonden risico’s worden tijdig gesignaleerd en volgens procedures opgevolgd. 

In het zorgleefplan van de cliënt worden de aanwezige risico’s beschreven en vastgelegd. Met de cliënt en eventuele 

mantelzorger(s) worden deze risico’s besproken, alsmede eventuele acties die moeten worden ondernomen om 

deze risico’s te beperken. De evaluatie en eventuele bijstelling vindt minimaal 1 keer per half jaar plaats en wordt 

vastgelegd in het individuele zorgplan. De contactverzorgende en/of contactverpleegkundige is hiervoor 

verantwoordelijk. 

Als hulpmiddel voor het vaststellen van risico’s wordt de “Risicoscan Ouderenzorg” van CURA gebruikt. Het betreft 

de volgende risico’s: Vallen, Huidletsel, Depressie, Medicatiefouten, ondervoeding, mondproblemen en 

incontinentie. Voor eventuele vervolgstappen worden de protocollen van Vilans gebruikt. 

Vinden er incidenten plaats dan worden deze als incident in het Cura ECD vermeld. Zorgroep Reinalda heeft een 

Melding Incidenten Commissie (M.I.C.) waarin incidenten maandelijks worden besproken. Zij registreren, 

onderzoeken en koppelen terug naar de melder en/of geanonimiseerd in een werkoverleg. De M.I.C. werkt vanuit de 

Prisma Analyse Methode. Als er sprake is van een geaccepteerd risico wordt dit vermeld in het individuele zorgplan 

en wordt dit niet doorgezet naar de M.I.C. De verschillende overzichten worden in de teams besproken en 

desgewenst meegenomen in een jaarplan om per team knelpunten op te heffen om daarmee de kwaliteit te 

verbeteren 

3. Het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen en de toepassing van medische technologie 

gebeurt veilig. 

Alle zorgmedewerkers zijn geschoold op basis van hun bevoegdheid/deskundigheid en voeren de risicovolle 

handelingen conform richtlijnen uit. Voorbehouden en risicovolle handelingen worden altijd uitgevoerd op verzoek 

van een arts, op basis van een schriftelijk uitvoeringsverzoek. Dit staat beschreven in de procedure van Zorggroep 

Reinalda rond bekwaamheidshandelingen, deze is te vinden in het handboek Kwaliteit ; het huidige 

kwaliteitssysteem binnen de organisatie. Het uitvoeringsverzoek moet duidelijk leesbaar zijn en voor één uitleg 

vatbaar. Zo nodig vindt er overleg plaats met de (huis-)arts. 

Medische technologie zal in de thuissituatie een steeds grotere plaats innemen. Reinalda Zorg thuis doet een beroep 

op een collega-organisatie omdat de middelen en expertise (nog) niet voldoende aanwezig zijn. 

Bij verzoeken voor het uitvoeren van medisch technische handelingen en cliënten die verpleegtechnische zorg 

krijgen wordt de wijkverpleegkundige ingeschakeld. Deze neemt na zorgvuldige overwegingen het verzoek tot zorg 

aan of weigert deze. Factoren die hierbij een rol spelen: is er voldoende bekwaam personeel voor de gevraagde 

handeling, is er tijd voor en is de thuissituatie veilig genoeg (genoeg ruimte, aanwezigheid huisdieren, veilige 

stopcontacten, hygiëne, etc.). 

Als er een verzoek komt voor het uitvoeren van medische handelingen waarin zorgverleners van Zorg thuis niet meer 

bekwaam zijn, maar die Zorg thuis wel wil en kan aannemen, wordt er contact gezocht met het betreffende 

ziekenhuis en/of de leverancier van de apparatuur om medewerkers te scholen. Zonder gedegen scholing, waarbij 

geldt het “train de trainer principe”, neemt Zorg thuis het verzoek niet aan.  

4. De medicatie veiligheid van de cliënt is geborgd.  

Als de cliënt medicatie gebruikt dan wordt het formulier t.b.v. de Beoordeling Eigen beheer Medicatie (BEM) 

ingevuld door de wijkverpleging, de contactverpleegkundige of de contactverzorgende en de cliënt. Nemen wij de 

medicatieverstrekking over dan moet vanaf dat moment altijd een actueel medicatie overzicht en een 
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toedieningslijst aanwezig zijn waarop de verpleegkundige/verzorgende parafeert. Medicatie wordt verstrekt via het 

baxtersysteem van de lokale apotheken tenzij dit niet mogelijk is.  

Op de toedieningslijst staat aangegeven welke medicatie risicovol is. Er is dan een dubbele controle nodig is. Als de 

cliënt of een aanwezige mantelzorger over voldoende adequate kennis beschikt mogen zij de dubbele controle doen, 

zij paraferen hiervoor op de toediengingslijst. Een andere mogelijkheid is dat de zorgverlener de medicatie klaarlegt 

voor het volgende zorgmoment op een daarvoor afgesproken plaats, dit is de eerste controle, de zorgverlener die 

het toedient heeft de tweede controle. Bij het toedienen van opiaten via injectie of subcutaan naaldje met pomp, is 

dubbele controle wetgevend. Controle is verplicht op het moment van inname of voorafgaand aan de injectie. 

Als leidraad voor medicatieveiligheid gebruikt Zorg thuis “Veilige principes in de medicatieketen verpleging, 

verzorging en thuiszorg” ( Actiz, november 2016). Deze leidraad helpt bij de juiste keuzes maken om in specifieke 

situaties de risico’s te verkleinen. De leidraad benoemt dat er in de medicatie keten verschillende partners 

betrokken zijn die allen hun eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid hebben; arts, apotheker, cliënt, 

zorgorganisatie en zorgverleners en benoemt 6 stappen in de medicatieketen van voorschrijven tot evaluatie. 

5. Vrijheid beperkende maatregelen worden in principe niet toegepast. 

Als het in het belang van de veiligheid van de cliënt nodig is om vrijheid beperkende maatregelen toe te passen dan 

moet hiervoor altijd het formulier “toestemming vrijheid beperkende maatregelen” ingevuld worden. Hiervoor moet 

zorgvuldig overwogen worden welke maatregelen noodzakelijk zijn en welke alternatieven er zijn. Deze overweging 

wordt met de cliënt, de betrokken mantelzorgers en zorgverleners besproken en vastgelegd in het individueel 

zorgplan. Het “Stappenplan wet zorg en dwang”, ministerie VWS (2018), is hierbij een hulpmiddel. Door het 

stappenplan te volgen wordt er in goed overleg, eventueel met inschakelen van deskundigen, een weloverwogen 

besluit genomen. Ten behoeve van een goede implementatie in 2019 is recent een projectmanager aangenomen. 

NB. De vernieuwde wet Zorg en Dwang gaat in op 01-01-2020 en vervangt de oude BOPZ wet.  

Zorggroep Reinalda verwacht dat verpleegkundigen en verzorgenden, in staat zijn signalen van overschrijdend 

gedrag of mishandeling te herkennen en in overleg met betrokkenen en de wijkverpleegkundige preventie en 

interventie toe te passen. 

Bij verdenking van huiselijk geweld of mishandeling wordt het afwegingskader toegepast welke staat beschreven in 

het “Basisdocument het afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, VWS, juli 2018”. 

Door het stappenplan met afwegingskader te volgen wordt een weloverwogen besluit genomen over wel of niet 

melden bij “Veilig Thuis” en de juiste opvolging. Bij een vermoeden wordt dit al met collega’s besproken. Hier wordt 

de wijkverpleegkundige bij betrokken. De geestelijk verzorger is betrokken bij het meldpunt ouderenmishandeling 

en kan hierbij adviseren. Elk team is op de hoogte van het stappenplan. 

5.1.7  Met de cliënt worden duidelijke, passende afspraken gemaakt en nagekomen 

Bij het intake gesprek wordt besproken wat de behoefte van de cliënt is en wat past bij zijn/haar levenssfeer en 

dagritme. Passend bij de mogelijkheden van Zorg thuis en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de 

cliënt wordt afgesproken op welke tijden, welke zorg verleend gaat worden. Er wordt naar gestreefd dat bij 

afwijkingen hierin de cliënt tijdig geïnformeerd wordt.  

In praktijk blijkt, gemeten middels het tevredenheidsonderzoek, dat cliënten niet altijd op de hoogte zijn van het 

overeengekomen tijdstip. Dit punt van aandacht is meegenomen in het jaarplan. 

5.1.8  De cliënt krijgt inzage in het zorgplan en zorgdossier 

Het zorgplan wordt door de WVP opgesteld in het Cura ECD. Daarna wordt deze besproken met de cliënt, waarbij de 

cliënt ondertekent ter goedkeuring.  

Wijzigingen in het zorgplan worden door de contactverzorgende en/of contactverpleegkundige met de cliënt 

besproken. Op dit moment is het nog niet mogelijk dat cliënten te allen tijde inzage hebben in hun digitale zorgplan. 

Hier wordt aan gewerkt. 
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5.1.9  Evaluaties en tevredenheidsonderzoeken. 

Om de 6 maanden en waar nodig en/of gewenst eerder wordt het zorgplan geëvalueerd met de cliënt en wordt het 

individuele plan zo nodig bijgesteld. (conform cyclisch model; PDCA) 

Daarnaast vind er jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek plaats volgens de Net Promotor Score (NPS) in 

combinatie met aanvullende vragen. Cliënten worden actief gewezen op Zorgkaartnederland.nl en de zorgteams 

volgen deze waarderingen. Verbeterpunten worden opgenomen in het jaarplan. 

5.2  Aan welke professionele kwaliteitseisen voldoet Reinalda Zorg thuis? 

5.2.1  Wijkverpleging maakt deel uit van een lokaal netwerk 

Als de individuele zorgbehoefte van de cliënt hierom vraagt bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan een 

specifiek op de cliënt afgestemde overlegvorm, zoals bijvoorbeeld een overleg met een GGZ team. Uiteraard is de 

cliënt en/of mantelzorger op de hoogte als hier gebruik van wordt gemaakt. 

Er wordt gewerkt om meer op lokaal niveau samen te werken. De huidige zorgverlening spitst zich meer toe op de 

aangesloten “partners” die werkzaam zijn in en rondom de wooncomplexen. Samenwerkingsverbanden met sociaal 

wijkteam, apothekers, etc. worden aangehaald.. 

5.2.2  De zorgverleners maken deel uit van een team 

Bij Zorg thuis werken medewerkers van verschillende deskundigheidsniveaus met elkaar samen in 1 team. De 

competenties waar de zorgverleners over beschikken staan beschreven in de beroepsprofielen, “expertise gebied 

wijkverpleegkundige” (V&VN, november 2012), Beroepscompetentieprofiel MBO verpleegkundige VTT branche 

(A&O VVT, maart 2016), Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG, VVT branche (A&O VVT, maart 2016). Het 

beroep van verpleegkundigen en verzorgenden ontwikkelt voortdurend, nieuwe innovaties zoals op het gebied van 

ICT vragen om nieuwe competenties. Door het aanbieden van scholing worden nieuwe competenties verkregen. 

Iedere zorgverlener is uniek en niet iedere zorgverlener beschikt in dezelfde mate over de gewenste competenties. 

Binnen de teams kunnen we gebruik maken van elkaars competenties. Beschikt het team niet over de juiste 

competenties om de gewenste zorg te verlenen dan wordt de hulp ingeschakeld van derden, bijvoorbeeld van een 

GGZ team, praktijkondersteuner of maatschappelijk werker.  

5.2.3 De zorgverleners zijn vakbekwaam.  

In hoofdstuk 5.1.4 is beschreven op welke wijze Zorg thuis ernaar streeft dat haar medewerkers over de juiste 

competenties en bekwaamheid beschikken. Het kwaliteit register van V&VN dient als portfolio.  

5.2.4 De wijkverpleging werkt volgens een cyclisch verpleegkundig proces. 

De wijkverpleegkundige werkt bij Zorg thuis met het OMAHA system, dit is reeds in hoofdstuk 5.1 beschreven. De 

wijkverpleegkundigen van Zorg thuis zijn bekend met het “Normenkader indicatiestelling V&VN” (2014) en indiceren 

en organiseren de zorg volgens de normen die daarin beschreven staan. Het zorgplan wordt volgens het OMAHA 

system vastgelegd in Cura ECD. 

De contactverzorgenden en/of contactverpleegkundige zijn verantwoordelijk voor het evalueren en aanpassen van 

de zorg, dit in overleg met de WVP. Overige teamleden hebben hierin een signalerende functie en geven 

veranderingen door aan de contactverzorgenden en/of contactverpleegkundige. 

5.3  Aan welke organisatorische randvoorwaarden moet Reinalda Zorg thuis voldoen? 

5.3.1.  Er moet ruimte zijn voor leren en verbeteren 

Reinalda Zorg thuis streeft naar een klimaat waarin zorgverleners zich veilig genoeg voelen om elkaar feedback te 

geven, te reflecteren en in dialoog te gaan over de geboden zorg met als doel de zorg te verbeteren en te leren van 

elkaar. Deze facetten zijn nog niet vanzelfsprekend binnen de teams. In de werkoverleggen is hier structureel 

aandacht voor. 
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5.3.2.  Wijkverpleging vergt professionele kwaliteit 

Met het schrijven van dit kwaliteitskader brengt Reinalda Zorg thuis haar kwaliteiten in beeld en middels het 

kwaliteitsjaarplan waaraan wordt gewerkt (zie kwaliteitsplan in bijlage). Het totale plan en verbeterpunten wordt op 

teamniveau gedeeld met medewerkers die ook bijvoorbeeld de door hen ingebrachte verbeterpunten in het plan 

terug zien (Plan-Do-Check-Act). Het werken aan de verbeterpunten vindt via diverse gremia plaats zoals tijdens 

werkoverleggen en/of in werkgroepen/ commissies. Het managementteam en de coördinator opleidingen zijn 

ondersteunend in het uitvoeren van professionele kwaliteit. Op deze wijze wordt bewustwording gecreëerd dat het 

leveren van professionele kwaliteitszorg een verantwoordelijkheid is van het hele team maar ook van de gehele 

organisatie. 

5.3.3.  De competenties van het team passen op de vraag. 

De competenties van het team zijn beschreven in de hoofdstukken 5.1.4 en 5.2.2 

5.3.4.  Er is goede informatievoorziening 

Vanaf maart 2017 werkt Reinalda Zorg thuis met tablets waarop het Cura ECD en de bijbehorende Agenda zijn 

geïnstalleerd. Het is hierdoor gemakkelijker om bij de cliënt thuis over de benodigde gegevens te beschikken. Er 

loopt een pilot waarmee de cliënt kan meekijken in zijn/ haar gegevens en berichten kunnen direct worden 

toegevoegd. De tablet geeft tevens de mogelijkheid om informatie gemakkelijker op te zoeken zoals bijv. 

protocollen, richtlijnen en andere informatie die van belang is om optimale zorg te verlenen.  

In de toekomst zal het gebruik van apps om informatie te verkrijgen toenemen. Informatisering en automatisering 

zal een grotere rol gaan spelen in het monitoren en vastleggen van gegevens wat ons de mogelijkheid biedt om over 

onderzoeksgegevens te beschikken die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de zorgverlening. 

Belangrijk is dat informatie gemakkelijk is uit te wisselen met verschillende (externe) disciplines uiteraard met in 

achtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

5.3.5  Wijkverpleging heeft verbinding met kennisontwikkeling en opleiding 

Bij Zorggroep Reinalda is de praktijkopleider een belangrijke schakel tussen het werkveld en de opleidingen. 

Zorggroep Reinalda heeft leerlingen Verzorgende -IG en Verpleegkundigen MBO en HBO die de BBL opleiding volgen. 

Daarnaast zijn er stage plaatsen voor zowel MBO als HBO opleidingen. Stagiaires en leerlingen zijn gekoppeld aan 

een werkbegeleider die ondersteunt en begeleidt in de praktijk.  

In het organisatiebrede opleidingsbeleid plan Zorggroep Reinalda staat beschreven wat de taken en 

verantwoordelijkheden zijn van de praktijkopleider, werkbegeleider en leerling. Zorggroep Reinalda vindt het 

belangrijk om leerlingen op te leiden en werft actief leerlingen en stagiaires. De positie van leerlingen die in 

tegenstelling tot stagiaires niet boventallig zijn, heeft de aandacht. Zo krijgen zij uren tot hun beschikking om aan 

opleiding te besteden en wordt er een manier van werken aangereikt waarbij zij als leerling tot hun recht komen. 

Zorggroep Reinalda heeft zich aangesloten bij het Convenant Werkgarantie in Zorg en welzijn en levert op basis van 

regionale afspraken extra inspanning om meer leerlingen op te leiden tot verzorgende niveau 3 en verpleegkundigen 

niveau 4. 

Daarbij is er een samenwerkingsverband tot stand gekomen met Zorgcentrum Meerlanden, PCSOH en Zorggroep 

Reinalda voor een “Lerend Netwerk”. Via dit samenwerkingsverband kunnen bijvoorbeeld in-company trainingen 

plaatsvinden. Ook in samenwerking met bureau VBZ is er samenwerking met St Jacob, Kennemerhart, de 

Zorgspecialist, Nieuw Unicum en Heliomare. 

 5.3.6  Wijkverpleging heeft ondersteuning van en participatie in het beleid 

De directeur operatie heeft zitting in het Management Team van Zorggroep Reinalda en heeft zo invloed op de 

ondersteuning vanuit de zorgorganisatie. Hij participeert in het beleid van de organisatie. De WVP kunnen met hun 

ideeën terecht bij de teammanager. Deze informeert de directeur die de ideeën dan weer meeneemt naar het MT. 



Versie: 1.0    18 
Datum: 12-08-2019 

Medewerkers van Reinalda Zorg thuis participeren in werkgroepen die organisatie breed zijn. Zoals de VAR, 

stuurgroep kwaliteit (stuurt aandachtsfunctionarissen Melding Incident Commissie, Hygiëne Infectie Preventie, 

Medicatie veiligheid, Middelen en Maatregelen). 

Zorggroep Reinalda met daarin Reinalda Zorg thuis is onderdeel van een lokaal netwerk.  


