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Inleiding
Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2021 van het rayon V&V Drenthe intramuraal van Icare. Hierin
is te lezen welke doelen en resultaten vanuit het kwaliteitsplan in 2021 zijn bereikt.
In het rayon intramuraal zijn er 1350 medewerkers in de directe zorg en behandeldienst ingezet.
392 vrijwilligers hebben zich ingezet om van betekenis te zijn voor bewoners van de intramurale
locaties. Met extra financiële middelen – vanuit het kwaliteitsbudget voor verpleeghuizen – heeft
Icare geïnvesteerd in de kwaliteit van zorg en behandeling. De stappen die zijn gezet en resultaten
die zijn geboekt, kunt u lezen in dit kwaliteitsverslag.
Net als in 2020 stond ook het jaar 2021 in het teken van Corona. In 2021 zijn in meerdere locaties
besmettingen en uitbraken geweest. Dit waren veelal heftige periodes voor zowel onze bewoners,
medewerkers en de verwanten van onze bewoners. Het inzetten van voldoende personeel was in
deze situaties moeilijk. Mooi om te zien was dat de locaties elkaar hierin goed hebben
ondersteund en geholpen. Ook de hulp van stafmedewerkers en zorgcollega’s extramuraal vanuit
Icare was hierin zeer waardevol. Tijdens de uitbraken is gekozen om prioriteit te geven aan de
continuïteit van zorg. Hierdoor zijn overleggen van commissies, werkgroepen, teamoverleggen
en bewonersbesprekingen tijdelijk onhold gezet. Dit heeft als gevolg gehad dat een aantal doelen
uit het kwaliteitsplan 2021 niet zijn behaald.
De cliëntenraad is steeds betrokken geweest bij de tertaal evaluaties van het kwaliteitsplan en
heeft positief geadviseerd en aangegeven dat de onderdelen uit het jaarplan en jaarverslag in de
overlegvergaderingen
besproken
worden
en
dat,
indien
vallend
onder
het
advies/instemmingsrecht (onderwerpen uit artikel 3 Wmcz lid a t/m h), deze ter advisering
voorgelegd worden aan de cliëntenraad.

Leeswijzer
Het kwaliteitsverslag 2021 is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale cliëntenraden,
OR en de vakgroep HBO V , lijnmanagers, behandelaren en staffunctionarissen van het rayon.
Deel 1 van het kwaliteitsverslag geeft een profielschets van Icare in het algemeen en van het
rayon intramuraal in het bijzonder. Deel 2 is opgebouwd op basis van de inhoudelijke en
randvoorwaardelijke thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuizen. Per thema wordt
beschreven welke doelen en resultaten zijn behaald in 2021.
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Deel 1

Organisatie

1.1 Profiel organisatie
1.1.1 Algemene identificatiegegevens Icare
Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina

Stichting Icare
Blankenstein 410
9743 PH
MEPPEL
0522-27 93 74 / 0900 8833
41020244 (KvK Meppel)
info@icare.nl
www.icare.nl

1.1.2 Espria
Icare is één van de werkmaatschappijen van Espria. Espria biedt zorg en ondersteuning aan
kwetsbare mensen. Daar waar mogelijk zorgt de organisatie ervoor dat mensen zo lang mogelijk
regie houden of deze terug krijgen over hun eigen leven. Espria gelooft in de kracht van mensen.
Naast Icare bestaat Espria uit de organisaties Evean, GGZ Drenthe, Zorggroep Meander, De Trans,
JGZ, ZCN. Het kernwerkgebied van Espria is Noordoost-, Midden- en Noordwest-Nederland. De
verschillende organisaties die deel uitmaken van Espria, werken vanuit hun eigen identiteit en
hebben in het eigen werkgebied een sterke reputatie.
Binnen Espria is gekozen voor een besturingsmodel met een Groepsraad waarin de Raad van
Bestuur en directeuren zitting hebben. De Raad van Bestuur is statutair verantwoordelijk en
rapporteert aan de Raad van Commissarissen. De Groepsraad adviseert inzake het strategisch
beleid en de totstandkoming van concernkaders op strategisch niveau. De directies zijn integraal
verantwoordelijk voor hun groepsmaatschappijen binnen de vastgestelde concernkaders en
rapporteren integraal over de voortgang in realisatie van het jaarplan. De besturingsgids Espria
geeft de kaders aan waarbinnen de Raad van Bestuur en directeuren afzonderlijk en in
samenhang opereren. Hierin is ook de planning- en control cyclus opgenomen.

1.1.3 Icare VVT
De kernactiviteiten van Stichting Icare zijn ondergebracht in het bedrijfsonderdeel Icare VVT.
Icare VVT biedt verpleging en verzorging bij mensen thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis.
Dagelijks zijn ongeveer 6.000 medewerkers actief om zorg te bieden op een manier die het best
aansluit bij de individuele wensen van de klant, met als doel het welzijn en de zelfredzaamheid
van mensen te bevorderen en mensen de eigen regie over hun leven zoveel mogelijk te laten
behouden. Het diensten aanbod van Icare is veelzijdig.
Van het helpen opstaan tot complexe verpleegkundige zorg en van thuisbegeleiding van mensen
om het dagelijks leven weer op de rit te krijgen, tot zorg aan ouderen met dementie thuis of in
een beschermde woonomgeving. De verzorgings- en verpleeghuizen zijn heel divers: van
kleinschalig wonen in een boerderij of een vegetarisch zorgcentrum, tot de allernieuwste
kleinschalige woonvorm in een stadse omgeving. Eén van de locaties is stapsgewijs (3 fasen) aan
het overgaan naar nieuwbouw. In 2020 is daar de 1e fase van gerealiseerd en in 2021 de 2e fase.
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Icare VVT is actief in Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland, De activiteiten
zijn georganiseerd in zes extramurale rayons, één rayon intramurale zorg in Drenthe met daarbij
in 2021 nog twee locaties in Oosterbeek. (Felixoord die een eigen kwaliteitsjaarverslag schrijft
en Missiehuis die eind 2021 over is gegaan naar Warm Hart Zorghuizen i.v.m. de steeds kleiner
wordende doelgroep van Missionarissen van Mil Hill).

1.1.4 Visie
We willen als Icare bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van kwetsbare mensen en
van mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Dat kan dus over iedereen gaan, want
iedereen kan zich korte of langere tijd in een kwetsbare positie bevinden. We staan voor goede
zorg. Onze kernkwaliteiten geven aan dat we vakbekwaam zijn, samenwerken, overal dag en
nacht zorg bieden, breed en specialistisch actief zijn en verbindend in de wijk. Deze
kernkwaliteiten willen we maximaal gebruiken. Het gedachtegoed van Joris Slaets en Machteld
Hubert vormen daarvoor belangrijke richtingaanwijzers. Maar de belangrijkste bron voor onze
ontwikkeling is de overtuiging dat wij geloven dat iedereen iets voor een ander kan betekenen.
Met Icare is iedereen dan ook meer betekenisvol voor een ander. Het verbindt onze
kernkwaliteiten en gaat uit van de gelijkwaardigheid van klanten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en
andere
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samenwerkingspartners. Iedereen doet ertoe en iedereen doet mee. Icare draagt eraan bij dat
iedereen meer betekenisvol kan zijn voor een ander. We versterken de eigen kracht van mensen.
Iemand die van betekenis is voor een ander en is het daarmee ook voor zichzelf.

1.2 Rayon V&V Drenthe intramuraal
Het rayon V&V Drenthe biedt wonen en zorg in 11 locaties, verdeeld over drie regio’s:
 Noordoost Drenthe: Dekelhem (Gieten), de Herik (Borger) en de Boerderij (Borger). De
ligging van de locaties is landelijk en gelegen in de bovengenoemde dorpen.
 Midden Drenthe: Altingerhof en de Mulling (Beilen), Altingerhoes (Westerbork),
’t Beurtschip (Smilde). De ligging van de locatie Altingerhof is aan de rand van Beilen.
Altingerhoes heeft een meer landelijk karakter en is gelegen nabij het centrum van
Westerbork. ‘t Beurtschip is als locatie gelegen aan de rand van het dorp Smilde.
 Assen: Kloosterakker, Vierackers, Ceresstaete, Boshof. In de stad Assen heeft de locatie
Vierackers een landelijk karakter. Kloosterakker is gelegen in een nieuwbouwwijk en
Ceresstaete ligt midden in het centrum van Assen; beide locaties hebben dan ook een
stads karakter. Locatie de Boshof, waar geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf
wordt geboden, ligt in een landelijke (aan de grens van een park/bos) omgeving aan de
rand van Assen en in de nabijheid van het centrum van Assen.
In drie regio’s van het rayon V&V Intramuraal Drenthe heeft Icare een dagactiviteitencentrum, te
weten: de Donk in Assen, de Berkenhof in Beilen en het Proathoes in Gieten. Deze
dagactiviteitencentra bevinden zich in of nabij de locaties Vierackers, Altingerhof en Dekelhem.
Hierdoor is de dagbesteding een integraal onderdeel van het welzijnsaanbod in de locatie,
waardoor een betere aansluiting mogelijk is bij de leefstijl en behoeften van bezoekers van de
dagbesteding.

1.2.1 Visie wonen en zorg
Op basis van de visie van Icare, is deze visie op wonen, welzijn en zorg ontwikkeld:
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1.2.2 Besturingscascade
Onderstaand wordt weergegeven de besturingscascade van het rayon V&V Drenthe. Deze sluit aan op de besturing van Icare
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1.2.3 Personeelssamenstelling 2021
Onderstaande kolom schetst de personele samenstelling van indirecte medewerkers in het rayon.
Dit zijn naast de medewerkers die rechtstreeks onder het management Intramuraal vallen ook de
medewerkers die vanuit Icare centraal voor rayon Intramuraal worden ingezet.

Functie

FTE inzet

Alle functies rayon Icare V&V Drenthe

511,48

Rayonmanager

1,0

Manager behandeldienst

1,0

Managers woon/zorg en GRZ

9,33

Secretaresse

7,17

Klantadviescentrum

3,33

Procesondersteuner/projectbegeleider

0,89

Facilitair adviseur

0

Eerste geneeskundige

1,0

Beleid en kwaliteit

2,1

HRM

4,9

Control

1,3

Bedrijfsvoering

4,5

Communicatie

0,7

Steeds beter team

0,7

Onderstaande kolom schetst de gemiddelde personele samenstelling van de locaties

Locatie

Totaal fte*

FTE
FTE
Aantal
zorgmedewerkers** leerlingen vrijwilligers

Altingerhoes
Altingerhof/Mulling

25,77
91,74

19,38
70,43

5,00
13,86

22
89

‘t Beurtschip

23,70

19,89

3,81

15

Ceresstaete
Dekelhem

73,64
71,80

51,14
51,80

12,74
10,64

41
73

De Herik/Boerderij

40,10

33,15

5,06

33

Kloosterakker
Vierackers

95,84
50,97

69,34
34,14

19,61
14,86

59
60

Totaal

473,56

349,27

85,58

392

* Medewerkers in de directe en indirecte zorg, gebonden aan de locatie(s)
** Medewerkers in de directe zorg (HBO-Vgg, verpleegkundige (niv.4), VIG, helpende).
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1.2.4 Verzuim
De verzuimnorm is voor intramuraal is op 5,8% begroot. Zwangerschap en vangnetsituaties
(zoals verkorte IVA, e.d.) tellen niet mee in de verzuimcijfers.
In onderstaande tabel worden de verzuimcijfers van 2021 afgezet tegen de cijfers van 2018, 2019
en 2020

VVT Huizen
Drenthe
Locatie Dekelhem
Locaties Borger
Locatie Boshof
Locatie Altingerhof
Locatie
Altingerhoes
Locatie Beurtschip
Locatie Vierackers
Locatie
Kloosterakker
Locatie Ceresstaete
Behandeldienst
Klantadviescentrum
Intramuraal
Drenthe algemeen

Gemiddeld
verzuim 2018
5,5%

Gemiddeld
verzuim 2019
6,0%

Gemiddeld
verzuim 2020
5,7%

Gemiddeld
verzuim 2021
5,9%

6,6%
2,2%
3,4%
6,4%
8,6%

8,7%
5,1%
7,1%
5,3%
7,5%

6,3%
4,0%
4,9%
6,1%
5,1%

7,7%
2,1%
8,7%
6,3%
2,7%

9,7%
4,9%
5,8%

9,1%
6,8%
6,3%

6,8%
8,0%
5,7%

6,2%
6,2%
7,1%

5,2%
4,3%
1,9%
1,0%

3,9%
3,0%
6,0%
3,9%

5,3%
2,4%
14,2%
5,0%

6,1%
2,0%
23,8%
6,0%

Het gemiddelde verzuim ligt iets boven het begrootte percentage van 5,8%.
Het verzuim is iets gestegen. Dit komt onder meer door de Corona pandemie en uitgestelde
behandelingen. In hoeverre het coronavirus het kort - middellang - lang verzuim heeft beïnvloed,
is niet onderzocht. De verzuimcijfers zijn exclusief de medewerkers die niet inzetbaar waren
(geen klachten hadden) omdat ze wachtten op een testuitslag of in thuisquarantaine zaten.

1.2.5 In- en uitstroom
In- en uitstroom

Jan

Feb Mrt Apr Mei Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec Totaal

Instroom

18

17

27

13

9

16

17

7

16

15

15

9

176

Uitstroom

16

16

20

14

14

22

25

34

18

11

16

16

222
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Redenen einde dienstverband

ja
n

fe
b

mr ap
t
r

Eigen verzoek medewerker 10 10 12 10
Einde tijdelijk contract
4
3
2
3
AOW gerechtigde leeftijd
1
Flexpensioen
2
1
Einde opleiding
Overlijden
1
Van oproep naar uren
Van uren naar oproep
Andere
baan
binnen
Espria
Beëindigingsovereenkoms
t
1
1
1
1
Ontslag in proeftijd
2
Einde ERD/ WGA/ZW/WIA 1
Nvt
Totaal
16 16 20 14

me ju
i
n

ju
l

au
g

se
p

ok no
t
v

8

9 12

23

11

6

2

8 12

6

3

5

1

13

1
1

1

6
1

2

7

2

1

1

1

1

1

1
3
1

135
2

1

1

Totaa
l
48

1

1
1

11

de
c

1

1

1

8

1

6
1

1
14

22 25

3

2
34

18

11

16

16

222

Een duidelijke afname van medewerkers. Voornamelijk door eigen verzoek medewerker. Ook
tijdelijke contracten zijn niet verlengd. Bij de vertrekkende medewerkers op eigen verzoek is
maar bij 19% een exit-gesprek gevoerd en/ of exit-formulier ingevuld. De hoge uitstroom in
augustus zijn veelal studenten die een bijbaan hebben en deze opzeggen i.v.m. stages elders. In
2022 is er vanuit zowel de managers woon-zorg als HR aandacht voor de exitgesprekken. Met
name de reden van vertrek bij eigen verzoek medewerker wordt nader onderzocht.
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Deel 2
Deel 2 van het kwaliteitsverslag is opgebouwd op basis van de inhoudelijke en rand
voorwaardelijke thema’s van het kwaliteitskader. Er is gedurende 2021 gewerkt met een
verantwoordingsdocument. De eigenaar, per thema, heeft hierin per tertaal de stand van zaken
op dit thema vastgelegd. In dit kwaliteitsverslag wordt per thema beschreven welke doelen en
resultaten zijn behaald in heel 2021.

2.1 PERSOONSGERICHTE ZORG EN WONEN EN WELZIJN
In dit hoofdstuk zijn de thema’s ‘persoonsgerichte zorg1’ en ‘wonen en welzijn’ samengevoegd,
omdat er dusdanig veel overlap in de thema’s wordt ervaren en “Weet wie ik was en wie ik nu
ben” de kapstok is voor de genoemde thema’s.
Persoonsgerichte zorg en -ondersteuning vinden plaats binnen een relatie tussen de bewoner en
zijn naasten, zorgverleners en zorgorganisatie. De kwaliteit van deze relaties en de deskundigheid
en competenties van de zorgverleners bepaalt mede de kwaliteit van zorg en draagt aldus bij aan
de kwaliteit van leven van de bewoner.
Welzijn was in 2021 net als in 2020 een belangrijk speerpunt, om nog beter te kunnen aansluiten
bij ieders persoonlijke behoeften en leefstijl.

2.1.1 Weet wie ik was en wie ik nu ben
Stip/ambitie 2021
 Een goed werkend ‘weet wie ik ben’ waarbij de naasten (familie/thuiszorg) voor opname zelf
het formulier al deels kunnen invullen.

De Commissie persoonsgerichte zorg heeft in 2021 gewerkt aan de doorontwikkeling van de Weet
wie ik ben vragenlijst. Hiervoor is gestart met een brainstormsessie met geestelijke verzorging,
maatschappelijk werker, psycholoog en woonzorgbegeleider. Dit om te komen tot een Weet wie
ik ben vragenlijst waarin alle facetten van persoonsgerichte zorg meer tot zijn recht komen,
waarin volgorde en de categorieën van vragen beter geordend zijn, de vragen opener worden
gesteld en waarin ruimte is voor verdieping op thema. Nadat er in de praktijk is getest met dit
formulier is de vragenlijst vastgesteld en geïmplementeerd. Ook staat de vragenlijst nu “open” in
het cliëntportaal van het ECD zodat de vertegenwoordiger van de cliënt zelf vragen kan
beantwoorden en het levensverhaal van de cliënt aan de hand van het formulier kan beschrijven.
Voor inhuizing wordt de cliëntvertegenwoordiger hierover geïnformeerd tijdens het huisbezoek
wat standaard plaatsvindt voor inhuizing. Dit bezoek is van grote waarde omdat dan wordt gezien
hoe iemand leeft en welke gewoontes iemand in zijn thuissituatie heeft. De wens voor 2022 is
dat in het informatiepakket voor de nieuwe cliënten informatie over deze werkwijze wordt
opgenomen waarbij belang van persoonsgerichte zorg wordt uitgelegd en toegelicht. Voor 2022
is daarnaast nog de wens om verder te onderzoeken hoe de informatie t.b.v. persoonsgerichte
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zorg in de keten (van extramurale- naar intramurale zorg) in het ECD meegenomen en verwerkt
wordt.

2.1.2 Palliatieve zorg en advanced care planning (ACP)
Stip/ambitie 2021
 Vastgesteld beleid palliatieve zorg
 Vrijwilligers en medewerkers zijn bekwaam en geschoold op palliatieve zorg en bekend met
het beleid rond palliatieve zorg

In 2021 is het beleid palliatieve zorg vastgesteld en de implementatie is gestart. Per locatie zijn
aandachtsvelders aangewezen. Scholingen voor aandachtsvelders hebben plaatsgevonden en de
aandachtsvelders hebben 8 uur per maand voor hun rol beschikbaar gekregen. Er zijn digitale
bijeenkomsten georganiseerd voor zowel medewerkers als vrijwilligers. Een cliëntenraadslid
maakt deel uit van de commissie palliatieve zorg. In 2022 wordt verdere inbedding van het beleid
palliatieve zorg opgepakt. In 2021 is er in de doorontwikkeling van het kwaliteitsdashboard het
thema ACP toegevoegd en is in 2022 operationeel voor iedereen, zodat snel inzichtelijk is of met
alle bewoners ACP afspraken zijn gemaakt

2.1.3 Zijn wie je bent
Stip/ambitie 2021
 Er is een visie en beleidsplan opgesteld over het thema: Liefde, Intimiteit en seksualiteit=LIS
 Er is een werkgroep aangesteld met een aandacht functionaris (MW)
 Bewoners/familie: voelen zich gehoord en gesteund t.a.v. LIS
 Medewerkers zijn op de hoogte van het beleid en kunnen terecht bij de werkgroep voor info
en consult
 Er zijn mogelijkheden en hulpmiddelen op het gebied van LIS voor een bewoner (naaste) te
organiseren

In 2021 is gewerkt aan een beleidsplan Liefde, Intimiteit en Seksualiteit =LIS. Deze is tot stand
gekomen met input van HBO-Vgg, woonzorgbegeleiders, geestelijke verzorging, psycholoog en
de cliëntenraad. Het eerste concept is gereed. Rondom het thema LIS is een
werkgroep/steungroep opgericht. De doelen en werkwijze zijn gedeeld via nieuwsbrieven in het
rayon. De werkgroep/steungroep heeft zich zelf geschoold d.m.v. trainingen, interviews
instanties en literatuur. De rol van aandachtsvelder voor dit thema ligt bij de vakgroep
maatschappelijk werk. Bij het tot stand komen van de nieuwe Weet Wie Ik Ben vragenlijst is er
voor dit thema input gevraagd bij de vakgroep maatschappelijk werk wat heeft geleid tot
verdiepende vragen passend bij dit thema. In 2021 is een start gemaakt met het ontwikkelen van
een gesprekstool, er is contact gelegd met Flex-zorg (adressen voor inhuren van sexwerker), er
zijn boeken aangeschaft, er is een start gemaakt met het idee om een liefdeskoffer met informatie
en basismateriaal te ontwikkelen. Ook is het initiatief genomen om i.s.m. COC Drenthe en
Groningen een symposium te organiseren in 2022 rondom de zorg voor bewoners met LHBTIQ+
achtergrond in de ouderenzorg. In 2022 gaat dit alles een vervolg krijgen.

2.1.4 Ethiekondersteuning
Stip/ambitie 2021
 Realiseren van een goede basis voor structurele ethiekondersteuning intramuraal
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In 2021 is de commissie Ethiek opgericht. De commissie is gestart met het opstellen van een
stappenplan. De Clientenraad is betrokken en een cliëntenraadslid sluit 1x per jaar aan bij het
overleg van de commissie. Het opstellen van beleid, scholingen, deskundigheidsbevordering en
het goed inbedden van ethiekondersteuning gaan in 2022 starten. In 2021 hebben een aantal
teams al kennisgemaakt met ethiekondersteuning d.m.v. een moreel beraad die zijn ondersteund
door de vakgroep geestelijke verzorging. De coronapandemie is de oorzaak dat in 2021 niet de
gewenste doelen volledig zijn behaald. De doelen zijn voor 2022 meegenomen. Tegelijk is
gedurende de coronaperiode verschillende keren een moreel beraad gehouden om met elkaar de
ethische dilemma’s helder te krijgen. Denk hierbij aan thema’s rondom coronamaatregelen en
hoe om te gaan met bezoek in de huiskamers. Voor 2022 staat een moreel beraad gepland over
het rookbeleid.

2.1.5 Informele zorg
Stip/ambitie 2021



De informele zorg is een aanvulling op de formele zorg

In 2021 is de projectgroep “Hoe we informele zorg gaan inzetten binnen de intramurale huizen van
Icare” opgericht. Hierin zijn ook leden vanuit de medezeggenschap vertegenwoordigd. De
vraagstelling/ opdracht is geformuleerd en de bijeenkomsten waren gepland. Helaas door Corona en
een wisseling van manager die eigenaar op dit thema is, is dit thema in 2021 onvoldoende opgepakt.
Voor 2022 staat dit opnieuw gepland. Het onderwerp informele zorg gaat vanuit de Shared
Governance structuur worden opgepakt. In 2021 zijn de uitkomsten van het onderzoek, uitgevoerd
door Espria Academy- Hanzehogeschool, naar het omgaan met informele zorg onder medewerkers
bekend geworden en zullen meegenomen worden in de plannen op dit thema voor 2022.

2.2 Welzijn en wonen
2.2.1 Zinvolle daginvulling
Bij zinvolle daginvulling gaat het om aandacht en ondersteuning door activiteiten die voor de
bewoner het leven de moeite waard maken. Icare geeft hier door muziek en bewegen vorm aan.
Muziek
Stip/ambitie 2021
 Muziekagogie is een vast onderdeel binnen de dagbesteding / behandeling bij Icare
intramuraal

In april 2021 is een 4e muziekagoog aangenomen en daarmee is de formatie compleet. In het
afgelopen jaar is de muziekagoog steeds meer onderdeel geworden van de dagbesteding in de
woningen. Tijdens corona uitbraken waarbij woningen in cohort zaten was de inzet van de
muziekagoog van waarde. Dit werd bij alle evaluaties, die na een uitbraak zijn gehouden,
genoemd. Eind 2021 is er een enquête afgenomen onder de zorgteams en psychologen om de
meerwaarde van muziekagogie te staven. De uitslag van deze enquête liet zien dat muziekagogie
als onmisbaar en waardevol wordt gezien. Net als in 2020 is in 2021 niet gelukt om de
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huiskamerconcerten van Stichting Muziek te laten doorgaan in de locaties maar is dit nu voor
2022 gepland. Vanaf mei 2022 staan de eerste concerten gepland.

Bewegen
Stip/ambitie 2021
 Beweegagogie is een vast onderdeel binnen de dagbesteding / behandeling bij Icare intramuraal.

In 2021 is er een beweegmaand georganiseerd in het teken van gezonde voeding en bewegen. Dit
is door het team beweegagogen tot een programma gebracht en uitgevoerd op iedere locatie. Als
team zijn de beweegagogen geschoold op verschillende vlakken, zoals stoelyoga en tactiel
stimulatie, die nu worden toegepast op verschillende woningen. Hierdoor ontstonden meerdere
individuele vragen en konden zij hier beter op inspelen. De inzet van hulpmiddelen zoals het
fietslabyrinth en de beweegtuinen zijn onder de aandacht gebracht en ingezet. De coaching,
richting de zorgteams zijn hierdoor vergroot en daarnaast is de bewegingsgerichte zorg middels
een presentatie gepresenteerd aan de Op Stap medewerkers. De samenwerking tussen de
dagbesteding coaches en bewegingsagogen is mede hierdoor vergroot. Helaas is door corona het
niet gelukt om de groepsactiviteit Zwemmen op te pakken en ook de geplande diabetes Challenge
die in samenwerking met de fysiotherapeuten stond gepland is niet doorgegaan.

2.2.2 Gezond en lekker eten
Stip/ambitie 2021
 Actueel beleid op gezonde voeding en samenhangend beleid zoals het slik-protocol
 Medewerkers worden geschoold hoe een juiste maaltijd te bereiden op kwaliteit en
gezondheid met juiste consistenties in een passende ambiance

In 2021 is beleid rondom voeding geactualiseerd. Wensen rondom voeding zijn een onderdeel
geworden in de Weet wie ik ben vragenlijst. Hiermee voldoet Icare aan de indicator Eten en
Drinken vanuit het kwaliteitskader (zie ook hoofdstuk 2.4.1.). Daarnaast is het slik-protocol
aangepast. Scholing over slikproblematiek aan medewerkers helpende niveau 2 is gestart. In 2021
is gestart met de workshops Koken voor de woningen. In Altingerhof heeft in september de pilot
plaatsgevonden. Deze is als zeer positief ervaren en wordt in 2022 in de andere locaties
voortgezet. De intentie was dit in het najaar 2021 te organiseren maar door de corona uitbraken/
besmettingen is dit niet gelukt.

2.2.3 Dagbesteding
Stip/ambitie 2021
 Optimale welzijn van de bewoners van verzorgd wonen door een adequate dagstructuur aan
te bieden
 Er is een businessplan gemaakt waarin onderzocht wordt of een dagbesteding op Ceresstaete
haalbaar is.

In 2021 zijn de dagopvangcentra gelukkig volledig open gebleven ondanks dat Corona nog steeds
een grote rol in de samenleving had. In 2020 hebben heeft Icare deze een aantal weken moeten
sluiten wat heeft geleid tot onhoudbare thuissituaties. Er was een grote wens en belang om de
dagopvangcentra ’s niet weer te sluiten en dat is gerealiseerd. In 2021 is gestart om te
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onderzoeken hoe binnen Ceresstaete verzorgd wonen aan dagbesteding invulling te geven en
welke mogelijkheden hiervoor zijn. Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd met een aantal
medewerkers waarbij de mogelijkheden/wensen besproken zijn. Vervolgens is een enquête
uitgezet bij de bewoners van verzorgd wonen. Directe aanleiding voor het opzetten van een
dagbesteding voor mensen van buiten Ceresstaete is er niet. Wel het vergroten van welzijn en
bieden van dagstructuur voor huidige bewoners van verzorgd wonen.

2.2.4 Passende behandeling
Stip/ambitie 2021
 Meer tijd en aandacht voor gedragsinterventie en voor advisering en
deskundigheidsbevordering van zorgmedewerkers bij moeilijk te begrijpen gedrag.

In 2021 is uitbreiding van de formatie vakgroep psychologie o.b.v. begroting kwaliteitsgelden
gerealiseerd. Dit heeft geleid tot meer tijd en aandacht vanuit deze vakgroep in de locaties.
Zorgmedewerkers voelen zich meer gehoord en gezien in de complexiteit van hun dagelijkse
werkzaamheden. Daarnaast ervaren zij meer grip op probleemgedrag door een stijgend
kennisniveau binnen de teams. Dit vertaalt zich in een hogere mate van veerkracht en minder
werkstress op werknemersniveau. Op bewonersniveau sluit de dagelijkse benadering en
specifieke benadering bij probleemgedrag door zorgmedewerkers (nog) beter aan op de
individuele behoeften van bewoners. Dit heeft positieve effecten op kwaliteit van leven en
verlaagt het risico op probleemgedrag en escalaties. Door de inzet van
deskundigheidsbevordering kon en kan er verder ingezet worden op de afbouw van
psychofarmaca en maatregelen volgens de Wet Zorg en Dwang. Dit komt tevens ten goede aan
psychosociale interventies, ook bij de complexe doelgroep van de Mulling en Ceder 5. Bij de
Mulling geldt daarnaast dat betrokkenheid van de psycholoog intensiever en langduriger is,
gezien de hogere kans op/frequentie van probleemgedrag bij deze doelgroep. Bij het
opnameproces op de Mulling heeft de psycholoog eveneens een grotere rol.

2.2.5 Commissie innovatie en ontwikkeling
Stip/ambitie 2021
 De commissie innovatie en ontwikkeling wordt opgericht
 3x per jaar klankbordgroep voor locaties met slimme sensoren.

In 2021 is de commissie innovatie en ontwikkeling gestart. Door Corona heeft deze commissie
niet zijn doelen kunnen halen zoals gepland. Dit omdat geplande overleggen zijn geannuleerd.
Er was een sessie gepland voor “het beste idee van Icare” op gebied van Domotica, leefomgeving
en fysieke belasting van medewerkers te promoten. Hiervoor is budget gereserveerd. Dit is nu
gepland voor de zomer 2022. In Kloosterakker heeft i.p.v. een pilot met een Transferbed een
pilot met TOTO draaisysteem/ wisselligging-systeem plaatsgevonden met een positief resultaat
voor zowel de bewoner als medewerker. In 2022 worden deze intramuraal breed aangeschaft en
ingezet. Een aantal zijn al in gebruik. De Medido is geïmplementeerd binnen verzorgd wonen
waardoor bewoners zelfstandigheid bij medicatie inname zover als mogelijk kunnen behouden.
Voor alle locaties waar inmiddels met de slimme sensoren wordt gewerkt is een klankbordgroep
opgericht die 3x per jaar bij elkaar komt. In deze klankbordgroep zitten de digicoaches van alle
locaties. Deze overleggen worden als zeer waardevol ervaren. Een uitkomst uit dit
klankbordoverleg is dat de SLA afspraken met de Zorgcentrale zijn aangepast zodat ook hulp en
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ondersteuning buiten kantooruren geborgd is. In 2021 is Icare nog meer gaan beeldbellen en
digitaal vergaderen omdat fysieke bijeenkomsten i.v.m. Corona niet of minder plaatsvonden. Er
is gewerkt aan beleid om dit in onze bestaande processen in te bedden. Dit beleid is in concept
gereed.

2.2.6 Respijtzorg Logeerzorg
Stip/ambitie 2021
 Toevoegen van coördinator respijt logeerzorg aan het Klantadviescentrum
 Onderzoeken hoe respijt logeerzorg in woonzorglocaties te kunnen inzetten

Het onderzoek om te kijken naar de mogelijkheid om respijtzorg in een woonzorglocatie te
kunnen inzetten heeft plaatsgevonden in de locaties ‘t Beurtschip te Smilde en Altingerhoes te
Westerbork. Daarnaast was er een offerte gemaakt voor een eventuele verbouwing die hiervoor
nodig zou zijn. De uitkomsten van het onderzoek en de offerte zijn voorgelegd in de stuurgroep
Bouw en de directie. Hier is het besluit genomen dat het inzetten van respijtzorg, specifiek in
bovengenoemde woonzorglocaties, niet verder wordt opgepakt.

2.2.7 Doelgroepen ernstig probleemgedrag, VG, ELV palliatief, verzorgd wonen
In 2021 is onderzocht hoe Icare een bijdrage kan leveren aan het borgen van de zorgvraag van
een aantal specifieke doelgroepen. Het resultaat is een doelgroepenbeleid, waardoor verder
ontwikkeling van de doelgroepen binnen Icare (bijvoorbeeld bij nieuwbouwbeleid) en in
samenwerking met de regio vorm gaat krijgen. Hierna worden een aantal doelgroepen van Icare
en de ontwikkeling binnen deze doelgroepen beschreven.
PG-cliënten met ernstig probleemgedrag
Stip/ambitie 2021
 Strategische keuze maken afbakening doelgroep ceder 5 (wel of niet een regionale
expertisecentrum worden) en hier omheen netwerk verder uitbouwen en Ceder 5 op kaart
zetten (PR).

Icare biedt in locatie Vierackers te Assen zorg en behandeling aan bewoners met zeer ernstig
probleemgedrag (woning Ceder 5). In 2021 heeft Icare de ontwikkeling van regionale expertise
centra voor de doelgroep Dementie met zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP) gevolgd en verder
verkend, in afstemming met GGZ-Drenthe. De werkgroep Ceder 5 heeft hierover een advies
uitgebracht aan de directie. Vooralsnog blijft Ceder 5 in de Vierackers in de huidige vorm bestaan
om aan deze doelgroep binnen een passende financiering zorg te geven. Het vertrek van de
rayonmanager in 2021 heeft tot enige vertraging geleid van het ingeslagen proces en het maken
van strategische keuzes. In 2022 wordt er vanuit D-ZEP een verdere keus gemaakt en zal Icare
hierin volgen. Binnen het Espria project probleemgedrag worden ervaringen, kennis en
ontwikkelingen rondom scholing gedeeld. Door corona is het congres voor collega instellingen
uit de omgeving, waar in het kwaliteitsjaarplan 2021 over wordt gesproken, niet doorgegaan.

PG-cliënten met verstandelijke beperking
Stip/ambitie 2021
 De dagbesteding is passende bij de doelgroep en medewerkers zijn geschoold op inhoud
betreffende de doelgroep
 Netwerk rond deze doelgroep is helder en wordt gebruik van gemaakt
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Vanuit de geschiedenis heeft de Mulling (Beilen) een status voor specifieke doelgroepen. Naast
psychogeriatrische problematiek wonen er mensen met een verstandelijke beperking, Korsakov,
autisme of psychiatrische problematiek. In 2021 is gestart met het opstellen van een visie voor
deze doelgroep aan de hand van in- en exclusiecriteria. Daarnaast is gekeken wat er voor
bewoners en medewerkers die verbonden zijn aan deze doelgroep nodig is. Er is ingezet op meer
passende aanbod van dagbesteding voor deze doelgroep. Zo hebben de dagbestedingscoach,
muziek- en beweegagoog meer uren gekregen in de Mulling. Twee bewoners van de Mulling
bezoeken een dagbesteding van Cosis (organisatie die zorg biedt aan cliënten met een
verstandelijke en/of psychische beperking). Verder wordt onderzocht of de dagbesteding van
Cosis binnen de muren van Altingerhof kan worden aangeboden. Voor medewerkers is gekeken
naar passende scholing en training. Eind 2021 is gestart met de Omgaan met agressie training.
Vanuit het netwerk met de Trans, Cosis en GGZ is er de behoefte om zorg te leveren aan mensen
met een combinatie van de grondslagen psychogeriatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg of
psychiatrische zorg. Steeds meer komt voor dat PG-problematiek niet of moelijker te hanteren is
binnen de gehandicaptenzorg of psychiatriezorg. Het is dan vaak lastig een geschikte
woonvoorziening voor deze mensen te vinden In 2021 is er vanuit dit netwerk gezorgd dat een
cliënt van de Trans en van GGZ zijn verhuisd naar de Mulling.

ELV Palliatief de Zonnebloem
Stip/ambitie 2021
 Bezetting Zonnebloem = 50% ( van de twee bedden)
 Zonnebloem gaat mee verhuizen naar de nieuwbouw
 De Zonnebloem is voldoende bekend in de omgeving zodat inwoners hiervoor kiezen

In juni 2021 is de afdeling ELV palliatief ‘de Zonnebloem’ verhuisd naar de nieuwbouw
Altingerhof en is onderdeel van de woning Hertenhofje (2 bedden). De realisatie van 50%
bezetting is in 2021 gehaald. Via de lokale media zijn vrijwilligers geworven. Voor deze
vrijwilligers is een eigen “kantoor” ingericht in de nieuwbouw. Voor 2021 stond een Open dag
voor stakeholders en geïnteresseerden gepland maar door Corona is dit niet doorgegaan en wordt
dit nu voor 2022 gepland. In 2022 worden verdere acties rondom PR opgezet.

Verzorgd wonen
Stip/ambitie 2021
 Uren welzijn uit herijking verzorgd wonen zijn volledig op welzijn ingezet
 In- en exclusiecriteria verzorgd wonen zijn vastgesteld

In 2021 zijn de in- en exclusiecriteria voor verzorgd wonen opgesteld. Daarnaast zijn
welzijnsuren (1 Fte Dekelhem en 1,2 Fte Ceresstaete) vanaf het voorjaar 2021 ingezet. Hiermee is
welzijn binnen de verzorgd wonen locaties voldoende weggezet door passende groeps- en
individuele activiteiten.
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2.3 Veiligheid
2.3.1 Wet Zorg en Dwang
Stip/ambitie 2021
 Door de implementatie van de Wet zorg en dwang, wordt onvrijwillige zorg bij Icare zoveel
mogelijk voorkomen en daarmee is Icare meer betekenisvol voor bewoners.

In 2021 heeft Icare verder gewerkt aan het borgen van de Wet zorg en dwang in de organisatie.
Zo zijn de scholingen Wzd afgerond en is de cliëntvertrouwenspersoon verder
geïntroduceerd. Vanuit de Wzd-commissie is er gewerkt aan een opendeurenbeleid, om de
vrijheid van bewoners op de locaties te vergroten. Hier wordt in 2022 verder vorm aan gegeven,
onder andere door de inzet van dwaaltechnologie. Icare heeft de onvrijwillige zorg en vrijwillige
zorg volgens het stappenplan die in 2021 is ingezet geanalyseerd. In het eerste half jaar bleef de
inzet onvrijwillige zorg gelijk en in het tweede half jaar 2021 is de inzet onvrijwillige zorg
gestegen. De stijging heeft als reden de groeiende bewustwording van onvrijwillige zorg en
verbetering in de registratie van onvrijwillige zorg. Daarnaast neemt ook de complexiteit van zorg
op de woonzorglocaties toe. Het bewustzijn van onvrijwillige zorg en de registratie ervan in het
zorgplan heeft in 2021 aandacht nodig gehad blijkt uit de analyse. In het tweede half jaar van
2021 is te zien dat hieraan gewerkt is. Het inzetten van vrijwillige zorg, tenzij het risico op een
onveilige situatie te groot is, wordt meer gedragen. De nieuwsgierigheid naar wat cliënten
beweegt en wat zij belangrijk vinden wordt steeds meer gezien als een basis om onvrijwillige zorg
te voorkomen en af te bouwen. In 2022 werkt Icare verder aan het integreren van de Wet zorg en
dwang in de organisatie, om zo het maken van een juiste risicoafweging door zorgprofessionals
en het reflecteren op het dagelijks handelen vanuit de visie op vrijheid en veiligheid te
bevorderen.

2.3.2 BEM/ medicatie
Stip/ambitie 2021
 Eenduidige werkwijze medicatiebeheer ontwikkelen voor intra + extramuraal en
implementeren binnen intramuraal

Binnen Icare ontbrak een eenduidige werkwijze hoe om te gaan met medicatie indien dit
(gedeeltelijk) in eigen beheer is. Een goed stappenplan om te bepalen of eigen beheer veilig is
ontbrak. De BEM (Beheer Eigen Medicatie) methode is toegevoegd aan het medicatiebeleid Icare.
Daarnaast ondersteund nCare dit proces en zorgt voor de juiste registratie. In 2021 zijn alle
locaties overgegaan op nCare. Zie ook: 2.7.1

2.3.3 Hygiëne
Stip/ambitie 2021
 Het beleid hygiëne en infectiepreventie voor de intramurale locaties Drenthe en Felixoord
eenduidig en uniform opstellen, zodat het aan de eisen van de IGJ en aan de LCHVrichtlijn voldoet. Onderzoeken naar verschil van richtlijnen in grootschalige
verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Zorgdragen dat het juiste beleid wordt
geïmplementeerd.
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Persoonlijke hygiëne en infectiepreventie is in deze tijd waarin het coronavirus een grote rol
speelt binnen de gezondheidszorg een speerpunt. In 2020 is in grote snelheid en in korte tijd
gewerkt aan protocollen en werkwijzen die hierin ondersteunend zijn. In 2021 zijn alle hygiëne
en infectie protocollen getoetst en aangepast, zodat deze voldoende ondersteunend zijn in alle
voorkomende scenario’s. In alle locaties zijn aandachtsvelders persoonlijke hygiëne. In juni 2021
hebben deze een scholing gehad die is gegeven door de gecontracteerde deskundige
infectiepreventie. In deze scholing was aandacht voor de rol van aandachtsvelder,
(hand)hygiëne, infectie preventie, NORO, Corona etc. Ook zijn er in alle locaties HACCP audit
uitgevoerd. Deze audits zijn gedaan door het facilitair bedrijf. De audit rapporten zijn gedeeld
met de locaties en eventuele verbeteracties zijn in de kernteams van de locatie opgepakt. Tijdens
deze audits zijn geen grote tekortkomingen geconstateerd. In 2021 is onderzocht hoe de rol van
de deskundige infectiepreventie in de toekomst binnen Icare gestalte zou moeten krijgen. Er is
besloten om een eigen deskundige infectiepreventie medewerker op te leiden zodat dit een
bestaande functie binnen Icare is en niet, zoals nu, een externe functie is. Inmiddels is deze
functie ingevuld. In 2022 gaat de hygiënecommissie samen met de Shared Governance groep
Hygiëne (extramuraal) werken aan verbinding op thema hygiëne en de rol van de deskundige
infectiepreventie zal hierin ondersteunend zijn.

2.4 Leren en werken aan kwaliteit
2.4.1 Kwaliteitsindicatoren
Stip/ambitie 2021
 Jaarlijks meten van de kwaliteitsindicatoren. De indicatoren 2020 zijn in januari 2021
gemeten en worden voor 1 juli 2021 verwerkt in de Portal. ( Zorginstituut Nederland). Er
wordt toegewerkt (Espria-breed) naar een kwaliteitsdashboard zodat medewerkers direct
feedback kunnen ophalen op deze indicatoren

Het Zorginstituut heeft in het najaar van 2019 het aantal kwaliteitsindicatoren waar de
verpleeghuiszorg over moet rapporteren, teruggebracht van tien naar vijf. Hierdoor krijgen
zorgaanbieders meer vrijheid om de relevantie voor de eigen organisatie te bepalen; naast drie
verplichte indicatoren mogen zorgaanbieders zelf twee indicatoren kiezen. De verplichte
indicatoren zijn medicatie, eten en drinken en Advanced Care planning. Icare heeft daarnaast
gekozen om de indicatoren decubitus en gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking te meten.
Dit in afstemming met de cliëntenraad. De aanlevering van de indicatoren 2021 zal plaatsvinden
voor 1 juli 2022.
De meting basisindicatoren 2021 geeft de volgende uitkomsten per onderdeel:

Medicatie
Uit de meting blijkt dat net als in 2019 en 2020 er 100% inzet is op het bespreken van
medicatiefouten in het team. Dit is volledig geborgd in de MIC procedure. In 2021 is een daling
te zien in de aantal medicijnincidenten. De reden hiervoor is het werken met nCare. In de locaties
waar nCare is geïmplementeerd is deze daling duidelijk te zien. Vooral het vergeten aftekenen en
medicatie is niet gegeven is door nCare gedaald.
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Ten opzichte van de voorgaande jaren is er een stijging in het uitvoeren van medicatiereviews.
Binnen verzorgd wonen, waar voornamelijk de huisarts hoofdbehandelaar is, kunnen de
medicatiereviews nog beter worden weggezet.
Uitgevoerde medicatiereview
2018
2019
2020
2021

34,3%
67,6%
71,1%
90,0%

Eten en drinken
Deze indicator meten we sinds 2019. Bij eten en drinken gaat het niet alleen om het voorkomen
van ondervoeding of juist de ontwikkeling van overgewicht, maar ook om het genieten van eten
en drinken en de ambiance tijdens de maaltijden. Met de indicator worden de afspraken getoetst
die gemaakt zijn met cliënten over eten en drinken. Uit de meting blijkt dat bij 83,8% van de
bewoners afspraken zijn vastgelegd in het dossier rondom eten en drinken. Dat is 1% minder dan
in 2020. Wel is te zien dat de verschillende voorkeuren rondom eten drinken meer zijn
vastgelegd. Dit komt doordat de vragenlijst ‘Weet wie ik ben’ hier expliciet naar vraagt. Hierdoor
krijgt de zorg meer inzicht in de wensen rondom eten en drinken. In 2021 is het verslikprotocol
vernieuwd waardoor het vastleggen van hoe eten en drinken moet worden aangeboden is
gestegen. Vooral bij verzorgd wonen wordt nog ‘Anders’ of ‘Er worden geen voedselvoorkeuren
met de cliënt en/of familie besproken en vastgelegd’ gescoord.
Indicator eten en drinken
Zijn voedselvoorkeuren met de cliënt en/of familie besproken en
vastgelegd?
Waarvan:
-Voorkeur voor bepaald eten en drinken
-Voorkeuren omtrent aanbieden van eten en drinken
(hoeveelheid,voor
-Voorkeuren
frequentie
tijd en en
plaats
vorm)
van eten en drinken
-Gewenste hulp bij eten en drinken
-Anders

2019
82,8%

2020
84,8%

2021
83,8%

63,6%
51%
3,2%
45,6%

61,1%
21,9%
3%
27,7%
3.5%

70,5%
65,1%
39,2%
51,7%
6,4%

Advanced care planning (ACP)
Deze indicator wordt sinds enkele jaren gemeten. Dit jaar zien we een stijging van vastgelegde en
gemaakt afspraken rondom ACP. Hierbij wel zeggende dat in voorgaande jaren de vraag in de
meting vragenlijst soms verkeerd werd geïnterpreteerd waardoor de cijfers niet volledig
betrouwbaar waren. Door dit jaar extra uitleg te geven bij de vragenlijst en de vraagstelling aan
te passen zijn de cijfers dit jaar betrouwbaar. In 2021 is ACP gebouwd in het kwaliteitsdashboard.
Echter zijn deze cijfers nog niet volledig betrouwbaar waardoor de uitvraag dit jaar nog
handmatig is gedaan. De uitvraag ACP is onderdeel geworden van de Weet Wie Ik ben vragenlijst
en wordt daarnaast door de behandelend arts in het kennismakingsgesprek besproken en
vastgelegd. Daarnaast worden de afspraken ieder half jaar bij de MDO/ Zorgleefplanbespreking
besproken. De afspraken Anders zijn veelal afspraken rondom reanimatie, levensverlengende
handelingen en ziekenhuisopnames maar zijn genuanceerder.
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Welke beleidsafspraken zijn vastgelegd in het dossier?
Reanimeren
Levensverlengende handelingen
Ziekenhuisopname
Anders
Er zijn geen afspraken vastgelegd in het zorgdossier

2018 2019
89,7% 63%
63,7% 47,2%
71.7% 60%
12,7% 27,6%
2% 1,3%

2020
65%
46,6%
60,2%
35,5%
0%

2021
78,3%
72,9%
71,0%
36,9%
0%

Decubitus
Ten opzichte van de meting 2020 is er in 2021 een stijging te zien van het aantal bewoners met
decubitus. Categorie 2 decubitus is gestegen maar categorie 3 decubitus is juist gedaald. Categorie
4 blijft ongeveer gelijk. Veelal is de oorzaak van decubitus een verminderde
gezondheidstoestand. Dit past bij het gegeven dat de zorgzwaarte van onze bewoners omhoog
gaat. Locaties geven aan dat er veel aandacht voor het thema decubitus is door inzet van
aandachtsvelders en samenwerking met behandeling van ergotherapie en diëtiek. Vooral bij
Corona besmettingen waarbij inname van eten en drinken verminderd en meer bedrust nodig is
zijn diëtiek en ergotherapie ingezet. De genezingstendens van decubitus lijkt vooralsnog
voldoende. Bij 56% van de aanwezige decubitus was bij aanvang zorg al een aanwezig risico op
decubitus gescoord. Preventie en monitoring is juist bij deze groep van groot belang en is
onderdeel van het zorgleefplan. In 2022 is via het kwaliteitsdashboard een actueel inzicht in de
mate waarin decubitus bij bewoners aanwezig is.
Aanwezige decubitus
Categorie 2
Categorie 3
Categorie 4
Totaal

2018
1%
0,7%
0,3%
2%

2019
4,6%
1,1%
0,4%
6,1%

2020
2,3%
2,3%
0%
4,5%

2021
4,9%
1,7%
0,2%
6,8%

Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking
Elk half jaar analyseert Icare de inzet onvrijwillige zorg. Sinds het tweede half jaar van 2021
wordt de analyse ook uitgevoerd door de woonzorglocaties. Op deze manier kan inhoudelijk
duiding worden gegeven aan de cijfers en wordt het lerend vermogen op de woonzorglocaties
versterkt. Geconcludeerd kan worden dat Icare op weg is met de Wet zorg en dwang, maar dat de
implementatie van praktische toepassing van de Wet zorg en dwang aandacht blijft vragen. Door
de gestelde verbetermaatregelen die zijn opgenomen in de analyses blijft Icare hier aan werken.
De uitgebreide halfjaarlijkse analyses onvrijwillige zorg met de reactie van de cliëntenraad is
opgenomen in de bijlage. NB: deze analyse is inclusief woonzorglocatie Felixoord.
2.4.2 Waardigheid en Trots op locatie
Stip/ambitie 2021
 Er is een kwaliteitsscan van de locaties Altingerhoes, Dekelhem, Ceresstaete, Herik en
Beurtschip afgenomen waarna mogelijk een coaching traject (WOL) wordt ingezet.

In 2021 heeft locatie Dekelhem gebruik gemaakt van de Waardigheid en Trots op locatie (WOL)
coaching. Dit na aanleiding van de uitkomsten van de kwaliteitsscan die door W&T in een aantal
locaties is uitgevoerd. De coaching was gericht op methodisch werken, zelfstandigheid van
teams, leren en verbeteren en eigenaarschap. In 2022 vindt de evaluatie plaats. Dit wordt gedaan
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door nogmaals de kwaliteitsscan te herhalen en de uitkomsten te vergelijken met de vorige
meting. Uit de scans van de overige locaties zijn geen coaching trajecten gekomen.

2.4.3 Lerende organisatie
Stip/ambitie 2021
 Uitwisseling van kennis en inzichten tussen medewerkers van externe organisaties, het
lerend netwerk van Icare.

In 2021 is het lerend netwerk in dezelfde samenstelling doorgegaan (Icare, Treant, Tangenborgh
en Saxenburgh groep). Het plan was net als in 2020 om in 2021 meer handen en voeten aan het
netwerk te gaan geven. In 2021 is dit door corona niet geheel gelukt. Het lerend netwerk heeft
wel overleggen gehad over de aanpak van de coronacrisis. Daarnaast is bestuurlijk gedurende
het hele jaar intensief contact geweest rondom de aanpak van de coronapandemie en de regionale
situatie rondom corona. De directeur zorg van Icare is voorzitter van dit VVT overleg en
vertegenwoordigde de VVT in het strategisch kernteam van het ROAZ NN en het RONAZDrenthe. De bestuurders van het lerend netwerk waren allen vertegenwoordigd in dit Drents VVT
overleg wat 1 á 2x per week plaatsvond. Voor 2022 is gepland om binnen het lerend netwerk te
gaan werken met multidisciplinaire visitatie. Dit is een thema die in juni 2021 is toegevoegd in
de actualisatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Eind 2021 zijn hier in het netwerk de
eerste afspraken voor gemaakt.

2.4.4 Deskundigheidsbevordering
Stip/ambitie 2021
 Icare investeert in deskundigheidsbevordering, enerzijds om zo steeds aan te blijven sluiten
bij ontwikkelingen in de zorgbehoefte en anderzijds om te investeren in menselijk kapitaal en
zo een aantrekkelijke werkgever te zijn.

In het kwaliteitsplan 2021 is als doel gesteld om alle verzorgende IG en verpleegkundigen, zonder
GVP (Gespecialiseerd Verzorgende psychogeriatrie) of GVS (Gespecialiseerd Verzorgende
Somatiek) opleiding, een aanvullende scholing aan te bieden om het deskundigheidsniveau te
verhogen. De scholing bestaat uit modules uit de GVP of GVS opleiding in samenwerking met
het Noorderpoort ontwikkeld. Door corona is dit helaas niet volledig gerealiseerd. Er is
uiteindelijk in november 2021 met een eerste groep gestart. In 2021 zijn er drie medewerkers
(verzorgenden IG) gestart met de opleiding Verpleegkundige niveau 4. In juni 2021 zijn een
aantal Op Stap Medewerkers geslaagd voor hun diploma Helpende Welzijn waarbij een aantal in
september 2021 zijn doorgestroomd naar de opleiding verzorgende IG. 1 januari 2021 is er een 2e
groep Op Stap leerlingen geslaagd. (zie ook 2.6.1 Op stap medewerkers)

2.4.5 Maatschappelijke waarde in het dorp (purpose case Smilde)
Stip/ambitie 2021
 De gemeente, zorgorganisaties en woning coöperatie hebben een stip op de horizon gezet:
‘Oud kunnen worden in je eigen dorp’
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Icare onderzoekt sinds het voorjaar van 2020 met verschillende partijen in Smilde de
mogelijkheid om te komen tot een co-creatie, waarbij ‘schotten’ tussen de verschillende
organisaties worden verwijderd en de maatschappelijke waarde van het behouden van kwalitatief
hoogwaardige ouderenzorg in het dorp het doel is. De betrokken partijen zijn de
woningcoöperatie, zorgaanbieders en gemeente. Doormiddel van de methode ‘de purpose case’
wordt dit gerealiseerd. Het onderzoek heeft onder begeleiding van een externe adviseur
plaatsgevonden en de gemaakt purpose case is binnen alle betrokken partijen besproken.
Vervolgstappen zijn nog niet gerealiseerd mede door wisseling van rayonmanager en corona. In
2022 krijgt dit thema een vervolg.

2.5 Leiderschap en governance
2.5.1 Visie van zorg en welzijn naar welzijn en zorg
Stip/ambitie 2021
 Zowel de intramurale huizen als de behandeldienst hebben goed zicht op hoe een
welzijnsvisie in gezamenlijk voor intramuraal gaat gelden
 Verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende partijen

In 2021 is het uiting geven aan de visie op welzijn en zorg doorgezet. De samenwerking tussen
de behandeldienst en medewerkers intramuraal is gericht op het samen bedenken van
oplossingen waarbij het welzijn van de bewoner voorop staat. Behandeling wordt gezien als
ondersteuning van het welzijn. Bijvoorbeeld fysiotherapie vindt plaats in de eigen
woonomgeving van de bewoner i.p.v. een grote oefenzaal. Icare vindt het belangrijk dat een
bewoner oefent in het lopen van eigen bed naar de huiskamer i.p.v. lopen in een loopbrug in
een oefenzaal. Dit omdat hiermee ook de eigen regie van de bewoner zo veel als mogelijk in stand
blijft. Tijdens de verschillende corona uitbraken is de behandeldienst ondersteunend geweest op
het gebied van welzijn. Behandelaren waren aanwezig in een cohort afdeling en deden daar zowel
ondersteunende taken voor de zorg als hun eigen taken of maakten hier een combinatie van.
Voorbeelden zijn beweeg/ sport/ spel/muziek activiteiten. Ondersteuning vanuit de vakgroep
psychologie, geestelijke verzorging en maatschappelijk werk is tijdens corona ingezet op het
gebied van welzijn en aandacht voor bewoner maar ook voor familie en de medewerkers.

2.5.2 Shared Governance
Stip/ambitie 2021




professionals zijn verantwoordelijk voor het eigen handelen en het resultaat daarvan.
Als voorwaarde daarvoor is dat de professionals zicht hebben op en zeggenschap hebben over
het eigen handelen en de werkprocessen.
Het vereist gezamenlijke besluitvorming, waarbij professionals samen met de
lijnverantwoordelijken het kwaliteitsbeleid vaststellen, implementeren en borgen.

In 2021 is gestart met het aansluiten van Intramuraal bij de Shared Governance structuur van
Icare. In maart 2021 heeft er een themabijeenkomst plaatsgevonden voor alle managers, HBO
V(gg) en stafleden van Intramuraal om het gedachtegoed van Shared Governance uit te leggen..
Er is gekozen om met de commissie Palliatieve zorg te starten. In augustus 2021 is begonnen met
het omvormen van deze commissie naar een SG groep. Hiervoor zijn ook nieuwe leden geworven.
Door Corona is de overgang in 2021 niet gerealiseerd. In 2022 wordt de overgang naar de SG
structuur vervolgd.
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2.5.3 Medezeggenschap
Stip/ambitie 2021
 Onderzoeken van vormen van medezeggenschap
 Plan van de cliëntenraad voor meer verbinding met de locaties als cliëntenraadsleden geen
directe verbinding met locatie hebben
 Evalueren familiearena

In maart 2021 is de secretariële ondersteuning voor de drie lokale cliëntenraden (LCR)
gerealiseerd. In het najaar is dit geëvalueerd en positief bevonden. De LCR hebben een PDCA
cyclus gemaakt aansluitend aan de PDCA cyclus van het rayon. De LCR is in 2021 meerdere
malen op thema aangesloten in verschillende overleggen zoals corona overleg, moreel beraad en
thema overleggen.
De opzet van de nieuwe vorm van familiearena (familie-me(e)ting) is met de LCR besproken en
akkoord bevonden. Het onderzoeken naar andere vormen van medezeggenschap zoals
bijvoorbeeld één cliëntenraad voor alle intramurale locaties is in 2021 niet gelukt. Bij de
cliënttevredenheidsonderzoek die eind 2021 plaatsvond heeft de LCR gebruik gemaakt om
vragen te stellen over hun herkenbaarheid en het bekend zijn van de LCR en naar belangstelling
voor de functie van LCR Lid. Uitkomsten zijn met de LCR gedeeld en gaan in 2022 hiermee aan
de slag.

2.6 Personele samenstelling
2.6.1 Op Stap, helpende en BBL inzet boven formatie
Stip/ambitie 2021
 Op Stap is een manier om mensen op niveau 2 (uitkeringsgerechtigden, statushouders, dropouts en eigen medewerkers) op te leiden tot een baan in de zorg
 Alvast mensen op een lager niveau aan ons binden en boeien i.v.m. grote personeelstekorten
die er aan komen (tot 50 fte tekort in 2024) op alle niveaus
 Nu 50 mensen die deelnemen, eerste groep diplomeert in mei 2021; tweede groep in maart
2022.

Net als in 2020 is er in 2021 doorgegaan met het scholen en inzetten van Op Stap medewerkers
in samenwerking met Zorggroep Drenthe en het zorgkantoor. Op Stap is door het ministerie van
VWS benoemd als Koploper (een voorbeeldproject). In maart 2022 is een nieuwe groep gestart
met de opleiding. In mei 2021 is de eerste groep gediplomeerd die in 2020 is gestart. “Op
Stappers” stromen door naar de opleiding van Helpende zorg en welzijn. Hierdoor zijn er meer
medewerkers aan het bed en is meer aandacht voor welzijn en het waarborgen van toezicht in de
woningen. Om meer rust in de roosters te creëren, overbelasting van medewerkers te voorkomen
en eventuele ondersteuning bij een corona uitbraak heeft Icare in 2021 de BBL 1e jaars en 2e jaar
boven formatie geplaatst. Vanaf 1 juni 2021 is deze formatie opgevuld met de gediplomeerde Op
Stappers.
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2.6.2 Verpleegkundigen niveau 4
Stip/ambitie 2021
 Om de verpleegkundigen niveau 4 te blijven binden en boeien wil Icare de rol van de
verpleegkundige niveau 4 duidelijker onderscheiden. In 2021 wordt hiervoor een plan
opgezet. Dit wordt ontwikkeld met de verpleegkundigen niveau 4 en HBO-VGG-vakgroep.

In 2021 is er een wervingscampagne geweest voor de functie van verpleegkundige niveau 4. Er
zijn vier kandidaten aangenomen en daarnaast zijn er nog drie leerling verpleegkundige niveau
4 aangenomen. De invulling en rol van de functie niveau 4 verpleegkundige binnen Intramuraal
moet nog verder uitgewerkt. Dit is onderdeel geworden van het strategisch personeelsbeleid van
Icare wat in 2022 een speerpunt is en daarbij onderdeel is geworden van de portefeuille Kwaliteit
van de werkomgeving en de kwalificatieniveaumix. Daarnaast is in samenwerking met Zorggroep
Drenthe, Interzorg NN, Accolade en Derkshoes de functie van Triageverpleegkundige gestart. De
rol van deze verpleegkundigen is het uitvoeren van triage op basis van de NTA standaard voor
de inzet van de Specialist Ouderengeneeskunde, in Noord Drenthe. In het begin van 2022 wordt
deze pilot geëvalueerd en indien positief bevonden ook structureel gemaakt en geïmplementeerd
in de rest van Drenthe als dat lukt in de samenwerking tussen organisaties.

2.6.5 Rol HBO-VGG
Stip/ambitie 2021
 Verbreden van medezeggenschap van HBO-VGG vakgroep.

In 2021 is de vakgroep HBO-VGG betrokken geweest bij verschillende beleid- en
evaluatiegesprekken. Bij het inbedden van de Shared Governance structuur binnen Intramuraal
heeft de vakgroep een duidelijke rol. De vakgroep levert ook input op zowel het kwaliteitsplan
als het kwaliteitsverslag. Daarnaast wordt de vakgroep betrokken rondom thema’s waarbij
professioneel verpleegkundig (mede)zeggenschap bij besluitvorming gewenst is.
Vanaf 2020 fungeert de vakgroep HBOV-GG als de VAR voor Icare als onderwerpen specifiek om
intramuraal gaan en de zorgverleners in het dagelijks werk vakinhoudelijk raken. De voorzitter
van de vakgroep is deelnemer aan de Coördinerende Raad van Icare (vergelijkbaar met een VAR)
waardoor verbinding intra- en extramuraal geborgd blijft.

2.6.6 Verpleegkundig specialisten
Stip/ambitie 2021
 Icare is een aantrekkelijk werkgever voor Specialisten Ouderengeneeskunde, omdat er voor de
SO ruimte is voor verdieping en voor activiteiten in de breedte van het vak. Impliciet gaat dit
ook over kwaliteit van zorg/behandeling.
 Deze ambitie zal worden gefaciliteerd door uitbreiding van de formatie verpleegkundig
specialist. De verpleegkundig specialist zal samen met een SO, binnen de structuur van de
medische dienst, een vast koppel gaan vormen met verantwoordelijkheid voor een of meerder
woonzorglocaties.

In 2021 is de uitbreiding van de formatie Verpleegkundig Specialisten (VS )naar 2,18 Fte
gerealiseerd. Samen met een specialist Ouderengeneeskunde is een VS een vast koppel binnen
een of meerdere locaties. Er wordt nog nagedacht om binnen de organisatie ook intramuraal een
opleidingsplek voor een VS te realiseren. De verwachting is dat voor het eerste jaar vooral
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ervaring kan worden opgedaan binnen de GRZ, zodat er daadwerkelijk veel medische
vaardigheden kunnen worden geoefend. Daarnaast is in Felixoord de HBO-V-er in opleiding tot
verpleegkundig specialist.

2.6.7 Behandelaren
Stip/ambitie 2021
 Aantrekkelijk werkgever voor behandelaren/professionals door faciliteren
ontwikkelmogelijkheden.
 Structureel investeren in deskundigheid van behandelaren

Binnen de behandeldienst hebben een aantal behandelaren de mogelijkheid gekregen om in 2021
een cursus/ training/ opleiding te kunnen doen met als doel deskundigheidsbevordering. Hierbij
is ook gekeken naar de wens en behoefte van de behandelaren. Het plan om zelf een Specialist
Oudergeneeskunde op te leiden is niet doorgegaan omdat degene die de begeleiding op zich zou
nemen is vertrokken. Voor 2022 wordt gekeken of er mogelijkheden zijn in samenwerking met
omringende organisaties en/of een nieuwe eigen opleider. Wel heeft een Psycholoog de GZ
opleiding kunnen starten en een Fysiotherapeut een Masteropleiding.

2.7 Gebruik van hulpbronnen
2.7.1 Zorginnovatie
Stip/ambitie 2021
 Eind 2021 werkt Icare intramuraal met Ncare (digitaal toedienregistratie systeem)
 Slimme sensoren worden ingezet op de locaties Beurtschip/ 2 e gedeelte AH/ Ceresstaete/
Altingerhoes
 Eind 2021 wordt beeldzorg gebruikt binnen alle locaties waar mogelijk.
 Eind 2021 hebben we scherp hoe we om willen gaan met dwaaltechnologie en hoe te
implementeren (WZD)
 Eind 2021 wordt de Medido gebruikt bij bewoners die hiervoor in aanmerking komen.

Rondom innovatie in de zorg zijn er in 2021 meerdere acties gestart en behaald. In alle locaties
wordt gewerkt met nCare. Ondanks de coronacrisis is deze implementatie volledig voltooid en
zijn de eerste voordelen van dit systeem al zichtbaar doordat er minder medicijn incidenten zijn
gemeld. De verdere uitrol van de Slimme sensoren is in 2021 gerealiseerd in de locatie
Altingerhof en ’t Beurtschip en de voorbereidingen voor de uitrol zijn gestart in Ceresstaete. In
2022 volgen de locaties Altingerhoes en Boerderij. Dan zijn alle locaties voorzien van Slimme
sensoren. De ontwikkelingen rondom inventariseren waar Beeldzorg mogelijk is zijn in 2021 nog
onvolledig tot zijn recht gekomen. Er is een stappenplan opgesteld om obstakels aan te pakken.
Er is eind 2021 gestart d.m.v. een pilot in De Herik met de implementatie van dwaaltechnologie.
Er zijn 2 leveranciers geselecteerd waar de pilot mee gedan wordt De inventarisatie om te kijken
waar Medido (automatische medicijndispenser) van meerwaarde kan zijn heeft plaatsgevonden
in de 2 locaties Verzorgd wonen. In beide locaties zijn 2 Medido’s aangeschaft. De evaluatie moet
nog plaatsvinden. Omdat er nu steeds meer gebruik wordt gemaakt van allerlei technologie heeft
een werkgroep zich bezig gehouden met een calamiteitenplan waarin beschreven staat wat te
doen wanneer een systeem uitvalt. Denk aan uitval van nCare, sensoren etc.
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2.7.2 Keteninformatiesysteem
Stip/ambitie 2021
 Optimalisering ketenzorg; MDO structuur met huisartsen en SO opzetten
 Eerste geneeskundige Icare structureel verbinding met Huisartsen Zorg Drenthe (HZD)
 Werkgroep inrichten met HBO-Vgg, zorgmedewerker, Specialist Ouderengeneeskunde,
manager en beleidsmedewerker.

Met een keteninformatiesysteem wisselen partners in een zorgnetwerk, zoals de cliënt,
mantelzorgers, huisarts en zorgorganisatie, efficiënter berichten en informatie rondom de cliënt
uit. Alle betrokkenen kunnen snel op de hoogte zijn en gehouden worden van wat er speelt
rondom de cliënt. Hierdoor zijn bewoners beter in beeld bij de verschillende zorgverleners. Voor
verzorgd wonen is in 2021 gestart met onderzoeken of en welk keteninformatiesysteem kan
bijdragen aan efficiëntere zorgverlening. Dit gaat in 2022 een vervolg krijgen. Door de werkgroep
is een concept werkwijze rondom het multidisciplinair overleg met huisarts en eerstelijns
behandelaren opgesteld die op moment van schrijven ter beoordeling ligt bij de 1 e geneeskundige.
Daarnaast zijn binnen Icare twee CNIO-s (Chief Nursing Information Officer) van start gegaan
om de verbinding tussen digitalisering en dagelijks werk in de keten te verbeteren.

2.7.3 Nieuwe woonvisie 2020-2040
Stip/ambitie 2021
 Icare heeft een woonvisie 2020-2040.

In 2021 is de nieuwe woonvisie/ lange termijn huisvestingplan (LTHP) geschreven en
gepresenteerd. In dit plan is per locatie beschreven wat de plannen en ontwikkelingen zijn voor
zowel korte als langere termijn. Denk hierbij aan nieuwbouw, verbouw, marktvraag en aanbod.
In 2022 wordt de nieuwbouw van Altingerhof afgerond. Voor de Vierackers zijn de
nieuwbouwplannen in een vergevorderde stadium en voor Dekelhem in voorbereiding.

2.8 Gebruik van informatie
2.8.1 Zorgkaart Nederland/ cliënttevredenheid
Stip/ambitie 2021
 Intramurale locaties hebben voldoende meldingen op Zorgkaart Nederland waardoor een juist
beeld van de cliënttevredenheid zichtbaar is en er passende verbeteracties worden ingezet om
aan kwaliteit van zorg en de tevredenheid van de cliënt en of diens vertegenwoordiger te
voldoen.

In 2021 is de indicator cliënttevredenheid van de kwaliteitsindicatoren gewijzigd. De wijziging
houdt in dat de 6 vragen van Zorgkaart Nederland leidend zijn. Omdat daarnaast de behoefte lag
om de aantal beoordelingen van de locaties op Zorgkaart Nederland te verhogen is gekeken of
deze twee behoeften konden worden samengevoegd. Dit is gelukt in samenwerking met een
extern bureau die een cliënttevredenheidsonderzoek eind 2021 heeft uitgevoerd. Dit bureau
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plaatst de uitkomsten op Zorgkaart Nederland (april 2022). De Clientenraad heeft positief
geadviseerd op deze wijze van meting en heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een
extra vraag toe te voegen. Daarnaast is ook het waarderingsgesprek net als voorgaande jaren als
cliënttevredenheidsmeetinstrument ingezet. (zie 2.8.2)
De uitkomsten van de meting per vraag voor alle locaties:
Nummer Vraag:

1
2
3

4
5
6

Wordt u/ uw naaste gezien en gehoord? Wordt er passen
gereageerd op uw verzoek?
Vindt u het gebouw, de voorzieningen en de omgeving prettig?
Verliep het maken van een afspraak goed? En komt de
organisatie/medewerker de gemaakte afspraken over tijden,
tijdstippen en bereikbaarheid na?
Sluit de zorg aan op wat u/uw naaste zelf belangrijk vindt? Past
het bij de manier waarop u/uw naaste wilt leven?
Hoe beoordeelt u de kwaliteit en het effect van de verpleging,
verzorging of behandeling?
Behandelen de medewerkers u/uw naaste met aandacht? Gaan
de medewerkers op een goede manier met u/uw naaste om?

Vraag:
Weet u wat de
cliëntenraad voor u kan
betekenen?

Ja
47,5%

Nee
50,4%

Uitkomst op
schaal van 110
8,2
7,8
8,1

7,9
8,2
8,4

Geen antwoord
2,1%

Alle locaties hebben een rapport ontvangen op locatie niveau. Deze uitkomsten worden in 2022
in de bestaande overleggen en kernteams geanalyseerd en besproken en waar mogelijk worden
verbeteracties uitgezet en van elkaar geleerd waar nodig.

2.8.2 Waarderingsgesprek
Stip/ambitie 2021
 2x per jaar vindt er bij iedere cliënt een waarderingsgesprek plaats. Uitkomsten worden ieder
tertaal met locaties gedeeld waarna besproken in MWZ overleg en in kernteamoverleg van
locatie.

Net als in voorgaande jaren zijn in de locaties de waarderingsgesprekken gevoerd met de cliënt
en/ of diens vertegenwoordiger. Deze worden ieder half jaar aansluitend aan de
zorgleefplanbespreking gehouden. In deze gesprekken wordt vooral de waardering op
cliëntniveau besproken en geregistreerd in het ONS. Drie vragen worden gesteld:
- Waar bent u het meest tevreden over?
- Waar bent u het minst tevreden over?
- Zou u deze locatie/ organisatie aanbevelen aan familie en bekenden?
Op cliëntniveau worden eventuele verbeteracties opgesteld, vastgelegd, gevolgd en gemonitord
in het ECD. Men is het meest tevreden over de zorg in het algemeen en de persoonlijke aandacht
voor zowel de bewoner als de familie. Vaak wordt waardering voor het hard werkende personeel
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genoemd en de communicatie en informatievoorziening. Bij het minst tevreden worden zeer
verschillende dingen genoemd, vaak zeer cliëntgebonden zoals het vaak dragen van dezelfde
kleding. Ook corona gerelateerde zaken zoals minder groepsactiviteiten, bezoek alleen in eigen
appartement en het gemis van de gemeenschappelijke ruimtes door bezoek worden genoemd.
Opvallend is dat Communicatie zowel bij meest tevreden als minst tevreden terug is te zien. Dit
is niet locatie gebonden. De NPS score n.a.v. de waarderingsgesprekken is +30

Nawoord.
Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken van Corona besmettingen gestaan. Op al onze locaties
waren één en soms meerdere uitbraken. De impact hiervan was ontzettend groot. Helaas zijn er
in deze periode nogal wat bewoners overleden. Uiteraard is er al sprake van een kwetsbare
gezondheid bij onze bewoners, Corona heeft de kwetsbaarheid nog meer vergroot. Het dragen
van persoonlijke beschermende maatregelen (PBM) is als intens ervaren door familie,
vrijwilligers en medewerkers. Contact maken met bewoners in PBM is ontzettend ingewikkeld,
zeker als er sprake is van een vorm van dementie. Voor medewerkers is het werken in PBM
intensief. In de loop van het jaar kwamen de vaccinaties beschikbaar voor zowel bewoners als
medewerkers. Sinds die tijd zijn de periodes van wonen/werken in een cohort in volledig PBM
nog wel intens, maar is de mate waarin bewoners ziek worden als gevolg van een besmetting
gedaald.
De kwaliteitsmiddelen zijn optimaal benut. Er hebben mooie gesprekken plaatsgevonden met
afvaardiging van LCR en OR, ook in het kader van het kwaliteitsjaarplan.
Medio 2021 heeft een wisseling plaatsgevonden van leidinggevende van het rayon.
Als rayonmanager spreek ik oprecht mijn dank uit aan alle collega’s die weer keihard hebben
bijdragen aan het welzijn en de zorg voor onze bewoners.

Jolanda Tadema MBA
Rayonmanager V&V Intramuraal
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Bijlage 1 Analyse Onvrijwillige zorg januari t/m juni 2021

Analyse onvrijwillige zorg
Januari tot en met juni 2021
Icare V&V

Opgesteld door: Wzd-commissie
Status: Definitief
Versiedatum: 7 december 2021
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1. Inleiding
Voor u ligt de analyse onvrijwillige zorg over de periode van januari 2021 tot en met juni 2021 bij Icare V&V intramuraal. Deze
analyse geeft weer de onvrijwillige zorg die is ingezet, welke inzichten Icare in de afgelopen periode heeft opgedaan en welke
acties zijn en worden ondernomen om onvrijwillige zorg terug te dringen.
Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Dat vinden we bij Icare heel belangrijk. Ons uitgangspunt is dan
ook dat we geen onvrijwillige zorg inzetten, tenzij het risico op een onveilige situatie te groot is. Dat doen we door vooral goed te luisteren en
echt contact te maken met onze klanten en bewoners. We zijn nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en wat zij belangrijk vinden.
Wanneer het echt niet anders kan passen we onvrijwillige zorg toe. Dit doen we volgens de regels van de Wet zorg en dwang (Wzd). Door te
werken volgens de Wzd bewaken we dus, met elkaar, de vrijheid van klanten en bewoners, die dat zelf niet meer zo goed kunnen. Zo bieden
we veilige zorg met zoveel mogelijk vrijheid.

Voor 3 vormen van zorg die vrijwillig ingezet worden bij een wilsonbekwame cliënt moet ook het stappenplan gevolgd worden.
Omdat dit zware maatregelen zijn volgens de Wet zorg en dwang. Het gaat om:
-

toediening gedragsmedicatie buiten de richtlijn
beperking bewegingsvrijheid
insluiting

Deze 3 vormen van vrijwillige zorg zijn ook opgenomen in deze analyse. Let wel, dit is dus geen onvrijwillige zorg.
De analyse heeft betrekking op de woningen beschermd wonen van de volgende woonzorglocaties:










Altingerhoes
Altingerhof (inclusief de Mulling)
't Beurtschip
Ceresstaete
Dekelhem
Felixoord
De Herik / Boerderij
Kloosterakker
Vierackers

34

De analyse onvrijwillige zorg is opgesteld met het digitale overzicht onvrijwillige zorg die verkregen is uit ONS. De IGJ schrijft op
haar website dat mogelijk de benodigde aanpassingen in softwaresystemen zoals ONS niet op tijd doorgevoerd kunnen zijn, er is
dan geen volledig digitaal overzicht. Van zorgaanbieders die hiermee te maken hebben, wil de inspectie de gegevens ontvangen
die geregistreerd kunnen worden. In deze analyse zijn de gegevens opgenomen die op 1 december uit ONS verkregen zijn.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt teruggeblikt op de verbeterpunten en acties die zijn ingezet om onvrijwillige zorg te voorkomen en terug te
dringen. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht in tabellen en grafieken van de ingezette onvrijwillige zorg en vrijwillige zorg volgens
het stappenplan. In hoofdstuk 4 wordt dit overzicht geanalyseerd en in hoofdstuk 4.3 worden verbetermaatregelen benoemd voor
het voorkomen en terugdringen van onvrijwillige zorg. Hoofdstuk 5 bevat de conclusie van de analyse. Hoofdstuk 6 beschrijft
hoe de analyse tot stand is gekomen. In hoofdstuk 7 is de reactie van de cliëntenraad op de analyse opgenomen.
Waar cliënt staat geschreven, kan ook bewoner worden gelezen.
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2. Terugblik
In dit hoofdstuk worden de verbeterpunten en acties benoemd die zijn ingezet om onvrijwillige zorg te voorkomen en terug te
dringen. Ook wordt beschreven wat er geleerd is rondom het toepassen, verminderen en voorkomen van onvrijwillige zorg.
Het verminderen en voorkomen van onvrijwillige zorg is iets waar Icare continu mee bezig is door de inzet van de gedragsvisites.
In de gedragsvisites wordt al meerdere jaren methodisch en multidisciplinair gewerkt rondom probleemgedrag, om onvrijwillige
zorg terug te dringen.
Na het overgangsjaar 2020 is in het eerste half jaar 2021 de implementatie van de wet zorg en dwang voortgezet. De facilitair
medewerkers, helpenden en verzorgenden IG zijn geschoold in de Wet zorg en dwang, met onder anderen een praatplaat Wet
zorg en dwang. De Wzd-functionarissen zijn gestart met structurele intervisie en de Wzd-functionaris is aangesloten geweest bij
de vakgroep HBO-Vgg’ers. Verder zijn de eerste stappen in het opendeurenbeleid gezet. Met deze acties wordt het bewustzijn van
onvrijwillige zorg vergroot.
Daarnaast is er in het eerste half jaar 2021 gefocust op coaching ter verbetering van invulling geven aan het stappenplan Wet zorg
en dwang en de juiste registratie van onvrijwillige zorg in het dossier. Er zijn eenduidige afspraken gemaakt over de registratie
van onvrijwillige zorg. Zo is bijvoorbeeld afgesproken wat onder een gesloten afdelingsdeur of voordeur valt en dat verborgen
medicatie altijd onvrijwillige zorg is aangezien iemand zich verzet tegen medicatie. Ook is afgesproken dat psychofarmaca die al
eerder in het leven gegeven is voor psychiatrische problematiek, maar niet wordt voorgeschreven volgens de Richtlijn
probleemgedrag, onder ‘psychofarmaca buiten de richtlijn’ valt. De Wzd-functionarissen toetsen het zorgplan en kunnen
feedback geven op de wijze van registreren. Daarnaast hebben de Wzd-functionarissen en HBO-Vgg’ers de teams gecoacht in het
registeren van maatregelen. Het positieve effect is terug te zien in de manier waarop maatregelen zijn geregistreerd. Verder is de
handreiking onvrijwillige zorg in ONS uitgebreid met casuïstiek, om deze meer aan te laten sluiten bij de praktijk.
In het eerste half jaar van 2021 werd duidelijk dat het tijdig evalueren van maatregelen verbeterd kan worden. De Wzdfunctionarissen coachen de zorgverantwoordelijken hier in. Daarnaast kunnen zij in de monitoring van de evaluaties
ondersteund worden door de kwaliteitsmonitor in ONS. Afgesproken is om jaarlijks de vaste evaluatiemomenten volgens het
stappenplan te plannen voor het komende jaar. Waar nodig wordt tussentijds geëvalueerd in de gedragsvisite. De taak- en
rolverdeling van de Wzd-functionarissen ten opzichte van de zorgverantwoordelijken in de uitvoering van het stappenplan blijft
een aandachtspunt. In de coaching van de zorgverantwoordelijken en in de intervisies van de Wzd-functionarissen blijft dit
onderwerp van gesprek.
3. Overzicht onvrijwillige zorg en vrijwillige zorg volgens het stappenplan
Dit hoofdstuk geeft een overzicht in tabellen en grafieken van de ingezette onvrijwillige zorg en vrijwillige zorg volgens het
stappenplan. Vormen van zorg die niet zijn benoemd, zijn niet toegepast.
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3.1 Overzicht onvrijwillige zorg

Met ‘onvrijwillige zorg’ wordt in deze paragraaf bedoeld zorg waar de cliënt zich tegen verzet en/of de cliënt of zijn
vertegenwoordiger niet mee instemt.
In deze analyse zijn de volgende maatregelen onvrijwillige zorg geïncludeerd vanuit het zorgplan:
-

Maatregelen in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.
In het dossier is ‘structureel/continu’ aangegeven, of
In het dossier is ‘indien nodig’ aangegeven en bij de inzet van onvrijwillige zorg is hierop geregistreerd, of
Het is een tijdelijke/onvoorziene inzet van onvrijwillige zorg, waarop geregistreerd is.
Maatregelen waarbij de evaluatiedatum is verlopen worden ook meegenomen in de analyse.

Maatregelen onvrijwillige zorg die niet zijn geïncludeerd:
-

Maatregelen die in concept staan
Maatregelen die niet geactiveerd zijn
Maatregelen vallend onder ‘vrijwillige zorg volgens het stappenplan’.
Maatregelen waarop niet geregistreerd is als deze met ‘indien nodig’ of ‘tijdelijk/onvoorzien’ zijn opgenomen in het dossier.

Altingerho
es

Altingerho
f

t
Beurtschip

Ceresstaet
e

Dekelhem

Totaal aantal cliënten van 1 januari 2021 t/m 30 juni
2021

28

86

27

25

53

47

Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen

6

6

2

2

4

21%

7%

7%

8%

-1

+3

+1

-2

+4

+4

Locaties

% cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen t.o.v.
totaal aantal cliënten
Verschil t.o.v. vorige analyse in aantal cliënten dat
onvrijwillige zorg heeft ontvangen
Verschil in %-punt t.o.v. vorige analyse in cliënten dat
onvrijwillige zorg heeft ontvangen t.o.v. totaal aantal
cliënten

Kloosterak
ker

Vierackers

51

92

53

462

0

2

3

3

28

8%

0

4%

3%

6%

6%

-2

-1

-1

-1

+1

+1

0

-8

-3

-6

-2

+1

+3

0

Felixoord

Herik/
Boerderij

Totaal
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Onderstaande tabel geeft de inzet van onvrijwillige zorg per (sub)vorm weer.
Legenda:
Aantal cliënten
%

Vorm van
onvrijwillige zorg
Het toedienen van
vocht, voeding en
medicatie, alsmede
doorvoeren van
medische controles
of andere medische
handelingen en
overige
therapeutische
maatregelen.

Het aantal unieke cliënten op wie de vorm van onvrijwillige zorg is toegepast, per locatie.
Het percentage cliënten op wie de vorm van onvrijwillige zorg is toegepast, ten opzichte van het totaal aantal cliënten dat
onvrijwillige zorg heeft ontvangen, per locatie.
Bijvoorbeeld: er zijn bij Ceresstaete 2 cliënten die onvrijwillige zorg hebben ontvangen. 1 cliënt heeft gedwongen medicatie
ontvangen. Dus 50% van de cliënten die onvrijwillige zorg heeft ontvangen, heeft gedwongen medicatie ontvangen.

Psychofarmaca

Altingerho
f

t
Beurtschip

Ceresstaet
e

Dekelhem

Felixoord

Herik/
Boerderij

Kloosterak
ker

Vierackers

Totaal

Aantal
cliënten:
%

Verschil t.o.v.
vorige analyse
Gedwongen
medicatie
Verschil t.o.v.
vorige analyse

Beperken van
bewegingsvrijheid

Altingerho
es

Subvorm

Fysieke fixatie

Aantal

-1

-1

-2

%-punt

-25

-50

-8

Aantal
cliënten:

1

1

1

1

4

17%

50%

50%

33%

14%

Aantal

+1

+1

+1

+1

+4

%-punt

+17

+50

+50

+33

+14

%

Aantal
cliënten:
%

Verschil t.o.v.
vorige analyse
Mechanische
fixatie

Aantal

-1

-1

%-punt

-33

-4

Aantal
cliënten:
%

Verschil t.o.v.
vorige analyse

Aantal

-1

-1

-2

%-punt

-33

-25

-8

Beperken van de
bewegingsvrijhei

Aantal
cliënten:

1

4

2

7
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d door plaatsing
op een gesloten
afdeling

Uitoefenen van
toezicht op de
cliënt

Aanbrengen van
beperkingen het
eigen leven in te
richten, die tot gevolg hebben dat de
cliënt iets moet
doen of nalaten,
waar-onder het
gebruik van
communicatiemiddelen

50%

%

100%

67%

25%

Verschil t.o.v.
vorige analyse

Aantal

-2

0

0

+2

0

%-punt

-29

-50

+20

+67

-2

Overige
beperking van
bewegingsvrijhei
d

Aantal
cliënten:

5

2

2

2

11

83%

33%

100%

67%

39%

Verschil t.o.v.
vorige analyse

Aantal

+1

+2

-1

0

+1

-1

+2

%-punt

+26

+33

-20

+33

+17

-50

+4

Toepassing
overige
toezichthoudend
e domotica

Aantal
cliënten:

Verschil t.o.v.
vorige analyse

Aantal

-1

-1

-1

%-punt

-14

-100

-7

Overige
beperkingen

Verschil t.o.v.
vorige analyse

%

%

Aantal
cliënten:

4

1

1

6

67%

50%

33%

21%

Aantal

+2

-1

0

+1

%-punt

0

0

-17

+2

%

Het verschil tussen de locaties in de soorten onvrijwillige zorg, en de verschillen ten opzichte van de vorige analyse (2 e half jaar 2020)
presenteren we in onderstaande grafieken in aantallen en percentages.
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1e half jaar 2021:
Totaal aantal unieke cliënten waarop de specifieke vorm van onvrijwillige zorg is toegepast
5
Altingerhoes

4

Altingerhof

3

t Beurtschip

2

Ceresstaete

1

Dekelhem

0

Felixoord
Herik/boerderij
Kloosterakker
Vierackers

2e half jaar 2020:
Totaal aantal unieke cliënten waarop de specifieke vorm van onvrijwillige zorg is toegepast
5
4
3
2
1
0

Altingerhoes
Altingerhof
t Beurtschip
Ceresstaete
Dekelhem
Felixoord

Herik/boerderij
Kloosterakker
Vierackers
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1e half jaar 2021:
% cliënten dat de vorm van onvrijwillige zorg heeft ontvangen ten opzichte van totaal aantal cliënten dat
onvrijwillige zorg heeft ontvangen
100%

Altingerhoes

80%

Altingerhof

60%

t Beurtschip

40%

Ceresstaete

20%

Dekelhem

0%

Felixoord
Herik/boerderij
Kloosterakker
Vierackers

2e half jaar 2020:
% cliënten dat de vorm van onvrijwillige zorg heeft ontvangen ten opzichte van totaal aantal cliënten dat
onvrijwillige zorg heeft ontvangen
100%
80%
60%
40%

20%
0%

Altingerhoes
Altingerhof
t Beurtschip
Ceresstaete

Dekelhem
Felixoord
Herik/boerderij
Kloosterakker

Vierackers

.
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3.2 Overzicht vrijwillige zorg volgens het stappenplan

Met vrijwillige zorg volgens het stappenplan wordt in deze paragraaf bedoeld vrijwillige zorg (waar de cliënt zich niet tegen
verzet en/of mee instemt) bij wilsonbekwame cliënten als het gaat om de categorieën: beperking bewegingsvrijheid, insluiting en
gebruik psychofarmaca buiten de richtlijn.
Locaties
Totaal aantal cliënten van 1 januari 2021 t/m 30 juni
2021
Aantal cliënten dat vrijwillige zorg volgens het
stappenplan heeft ontvangen
% cliënten dat vrijwillige zorg volgens het stappenplan
heeft ontvangen t.o.v. totaal aantal cliënten
Verschil t.o.v. vorige analyse in aantal cliënten dat
vrijwillige zorg volgens het stappenplan heeft
ontvangen
Verschil in %-punt t.o.v. vorige analyse in cliënten dat
vrijwillige zorg volgens het stappenplan heeft
ontvangen t.o.v. totaal aantal cliënten

Altingerho
es

Altingerhof

‘t
Beurtschip

Ceresstaete

28

86

27

25

53

47

51

92

53

462

16

44

15

18

22

1

2

50

25

193

57%

51%

56%

72%

42%

2%

4%

54%

47%

42%

+9

-9

+3

-3

-8

-8

-6

-7

-9

-38

+34

-7

+18

-12

-23

-48

-12

-7

-10

-9

Dekelhem

Felixoord

Herik/
Boerderij

Klooster
akker

Vierackers

Totaal

Onderstaande tabel geeft de inzet van vrijwillige zorg volgens het stappenplan per (sub)vorm weer.
Legenda:
Aantal cliënten
Aantal toepassingen:
%

Het aantal unieke cliënten op wie de vorm van vrijwillige zorg volgens het stappenplan is toegepast, per locatie.
Het aantal toepassingen van de vorm van vrijwillige zorg volgens het stappenplan, per locatie.
Het percentage cliënten op wie de vorm van vrijwillige zorg volgens het stappenplan is toegepast, ten opzichte van het totaal
aantal cliënten dat vrijwillige zorg volgens het stappenplan heeft ontvangen, per locatie.
Bijvoorbeeld: er zijn bij Altingerhoes 16 cliënten die vrijwillige zorg volgens het stappenplan hebben ontvangen. 1 cliënt heeft
mechanische fixatie. Dus 6% van de cliënten met vrijwillige zorg volgens het stappenplan heeft mechanische fixatie.

Vorm van vrijwillige
zorg volgens het
stappenplan

Subvorm

Het toedienen van
vocht, voeding en
medicatie, alsmede
doorvoeren van

Psychofarmaca
buiten de
richtlijn

Altingerho
es

Altingerhof

‘t
Beurtschip

Ceresstaete

Aantal
cliënten:

8

13

1

2

1

1

5

7

38

Aantal
toepassingen:

8

13

1

2

1

1

5

7

38

Dekelhem

Felixoord

Herik/
Boerderij

Klooster
akker

Vierackers

Totaal
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medische controles of
andere medische
handelingen en overige
therapeutische
maatregelen.

Verschil t.o.v.
vorige analyse

Fixati
e

30%

7%

11%

5%

100%

10%

28%

20%

Aantal

+6

-2

+1

-1

0

-2

-1

-1

-2

-2

%-punt

+21

+2

+7

-3

+2

+67

-13

-1

+2

+3

1

5

2

1

9

3

7

2

1

13

6%

11%

100%

4%

5%

Aantal

+1

-2

-2

-3

0

-1

+1

-8

%-punt

-6

-2

-10

-33

+75

-2

-2

-2

Aantal
cliënten:
Mechanis
Aantal
che
toepassingen:
fixatie
%
Verschil
t.o.v.
vorige
analyse

Beperken van
bewegingsvrijheid

50%

%

Beperken van de
bewegingsvrijhei
d door plaatsing
op een gesloten
afdeling
Verschil t.o.v.
vorige analyse

Overige
beperking van
bewegingsvrijhei
d

Verschil t.o.v.
vorige analyse

Aantal
cliënten:
Aantal
toepassingen:
%

23

15

15

1

1

18

73

23

15

15

1

1

18

73

52%

100%

68%

100%

2%

72%

38%

Aantal

-1

+2

+7

-3

0

-2

+1

-11

-7

%-punt

-14

+12

+33

-14

+18

+67

+2

-13

+3

Aantal
cliënten:
Aantal
toepassingen:

11

20

16

6

1

46

8

108

11

20

16

6

1

46

8

108

69%

45%

89%

27%

50%

92%

32%

56%

Aantal

+6

-9

-4

-3

-9

-4

-7

+6

-24

%-punt

-2

-10

-33

-1

-23

-13

-1

+26

-1

%

Het verschil tussen de locaties in de soorten vrijwillige zorg volgens het stappenplan, en de verschillen ten opzichte van de vorige analyse (2e
half jaar 2020) presenteren we in onderstaande grafieken in aantallen en percentages.
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1e half jaar 2021:
Totaal aantal unieke cliënten op wie de vorm van vrijwillige zorg volgens het stappenplan is toegepast
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1e half jaar 2021:
% cliënten dat de vorm van vrijwillige zorg volgens het stappenplan heeft ontvangen ten opzichte van totaal aantal
cliënten dat vrijwillige zorg volgens het stappenplan heeft ontvangen
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2e half jaar 2020:
% cliënten dat de vorm van vrijwillige zorg volgens het stappenplan heeft ontvangen ten opzichte van totaal aantal
cliënten dat vrijwillige zorg volgens het stappenplan heeft ontvangen
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4. Analyse
In dit hoofdstuk worden de cijfers uit hoofdstuk 3 geanalyseerd. In paragraaf 4.3 wordt aangegeven welke verbetermaatregelen er
worden genomen naar aanleiding van de analyse in hoofdstuk 4.1 en 4.2.
4.1 Onvrijwillige zorg

Onvrijwillige zorg is de zorg waar de cliënt of diens vertegenwoordiger niet mee instemt of de cliënt zich tegen verzet. Wanneer
er ernstig nadeel ontstaat voor de cliënt of zijn omgeving, dan kan het nodig zijn om onvrijwillige zorg toe te passen.
4.1.1

Verschillen ten opzichte van de voorgaande analyse

Verschil in aantallen
Het totaal aantal unieke cliënten die onvrijwillige zorg hebben ontvangen is in deze analyse gelijk gebleven aan de voorgaande analyse. Het
aantal unieke cliënten waarop de specifieke vorm van onvrijwillige zorg wordt toegepast kent minimale stijgingen of dalingen ten opzichte
van de vorige analyse. De grootste stijgingen/dalingen zijn ‘beperking het eigen leven in te richten’ in Altingerhof (+2 cliënten), ‘plaatsing op
een gesloten afdeling’ in Altingerhoes (-2 cliënten), in Vierackers (+2 cliënten) en ‘overige beperkingen bewegingsvrijheid’ Altingerhof (+2
cliënten), Dekelhem (-1 cliënt) en Vierackers (-1 cliënt). De stijgingen en dalingen in deze laatste twee vormen van onvrijwillige zorg zijn te
verklaren door het registreren van de gesloten (voor)deuren onder de juiste categorie.
Verschil in vorm van onvrijwillige zorg
Psychofarmaca, fysieke fixatie, mechanische fixatie en toezichthoudende domotica komen niet meer voor in de analyse over het eerste half
jaar van 2021 in tegenstelling tot voorgaande analyse. Gedwongen medicatie komt in de analyse over het eerste half jaar van 2021 wel voor,
deze vorm van onvrijwillige zorg kwam in de analyse van 2020 niet naar voren.
De hoofdcategorieën in deze analyse geven geen inzicht in de inzet van de subvorm van onvrijwillige zorg. Zo kan het bij de categorie
overige beperking van bewegingsvrijheid gaan om een kast op slot of een voordeur van een locatie die gesloten is. De inhoudelijke duiding
van de verschillen is daarom beperkt.
4.1.2

Verschillen tussen woonzorglocaties

Het verschil in de inzet onvrijwillige zorg tussen locaties kan op verschillende manieren geduid worden. Voor een inhoudelijke
duiding is een verdieping van de analyse op locatieniveau nodig. De woonzorglocaties kunnen duiden wat de reden is van
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bijvoorbeeld een hoge inzet gedwongen medicatie. Daarnaast kunnen zij vergelijken met andere woonzorglocaties waardoor het
bewustzijn van de inzet onvrijwillige
zorg en een juiste registratie wordt vergroot. De WZD-functionarissen hebben hier minder zicht op, aangezien zij alleen de
ingevulde maatregelen zien. In deze analyse wordt het verschil tussen woonzorglocaties vooralsnog verklaard door de wijze van
(juist) registreren.
De verschillen tussen de woonzorglocaties is te verklaren door de mate waarin de registratie op orde is. Zo registreert Felixoord
onvrijwillige zorg nog niet in ONS. Dit heeft als reden dat Felixoord een andere behandeldienst heeft dan de Drentse locaties van
Icare, maar wel een Wzd-functionaris heeft vanuit Icare. De natuurlijke verbinding die bij de Drentse locaties ontstond tussen de
behandelaren en Wzd-functionarissen in onder andere het coachen is bij Felixoord niet ontstaan. In maart 2021 heeft de Wzdfunctionaris uitleg gegeven over de Wet zorg en dwang in Felixoord. Dit heeft nog niet geleid tot (juiste) registratie van
onvrijwillige zorg in het dossier in het eerste half jaar van 2021.
Naast het op orde zijn van het dossiers, zou bewustwording van de inzet van onvrijwillige zorg ook per locatie kunnen
verschillen. Er zijn twee locaties waar een relatief laag aantal cliënten met onvrijwillige zorg woont. Dat zou kunnen komen
doordat men bewust bezig is met andere interventies dan onvrijwillige zorg. Een reden zou ook kunnen zijn dat men misschien
wel meer onvrijwillige zorg inzet dan waar men zich bewust van is. De reden van de lage frequentie zal op de woonzorglocaties
zelf besproken moeten worden.
4.2 Vrijwillige zorg volgens het stappenplan
4.2.1

Verschillen ten opzichte van een voorgaande analyse

Verschil in aantallen
Het totaal aantal unieke cliënten die vrijwillige zorg volgens het stappenplan hebben ontvangen is gedaald met 38 cliënten ten opzichte van
de voorgaande analyse. De meest opvallende stijgingen/dalingen zijn ‘psychofarmaca buiten de richtlijn’ in Altingerhoes (+6 cliënten),
‘gesloten afdeling’ in ’t Beurtschip (+7 cliënten) en Vierackers (-11 cliënten) en ‘overige beperking van bewegingsvrijheid’ in Altingerhoes
(+6 cliënten), Altingerhof (-9 cliënten), ’t Beurschip (-4 cliënten), Dekelhem (-9 cliënten), de Herik (-4 cliënten), Kloosterakker (-7 cliënten)
en Vierackers (+6 cliënten).
De stijgingen of dalingen in aantallen bij ‘gesloten afdeling’ en ‘overig beperking van bewegingsvrijheid’ zijn te verklaren door de afspraken
over eenduidigheid in registeren van een gesloten deur van een woning of voordeur.
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Verschil in vorm van vrijwillige zorg volgens het stappenplan
Overall zien we dat mechanische fixatie is afgenomen ten opzichte van de vorige analyse.
De hoofdcategorieën in deze analyse geven geen inzicht in de inzet van de subvorm van vrijwillige zorg volgens het stappenplan. Zo kan het
bij de categorie overige beperking van bewegingsvrijheid gaan om een kast op slot of een voordeur van een locatie die gesloten is. De
inhoudelijke duiding van de verschillen is daarom beperkt.
4.2.2

Verschillen tussen locaties

Net als bij onvrijwillige zorg richt deze analyse vrijwillige zorg volgens het stappenplan zich voor op de registratie, omdat voor
een inhoudelijke duiding een verdieping van de analyse op locatieniveau nodig is. Zo kan een hoge inzet van (bepaalde vormen
van) onvrijwillige zorg in de woonzorglocaties Altingerhof (de Mulling) en Vierackers (Ceder 5) verklaard worden door cliënten
met een psychiatrische voorgeschiedenis of ernstig probleemgedrag die op deze locaties wonen. Dit zal echter wel door de
woonzorglocaties zelf geanalyseerd moeten worden.
Felixoord en de Herik laten in de analyse een laag percentage cliënten met vrijwillige zorg volgens het stappenplan zien. Voor
Felixoord is dit, net als bij onvrijwillige zorg, te verklaren doordat de registratie in het zorgplan nog aandacht vraagt. Bij de Herik
zal het proces van activeren van maatregelen verbeterd moeten worden. Hier is actie op ondernomen vanuit zowel zorgteams als
de WZD functionarissen.
De registratie van de gesloten afdeling of gesloten voordeuren is nog niet volgens afspraak. Bij Altingerhof, Dekelhem en
Vierackers worden beide categorieën geregistreerd. Bij Vierackers kan dit verklaard worden omdat de deur van de woning voor
sommige cliënten open is en de voordeur gesloten blijft. Bij Altingerhof zijn de cliënten verhuisd naar de nieuwbouw in de
afgelopen periode, wat een verklaring kan zijn voor registratie van beide categorieën. Bij locatie Dekelhem zal het gaan om
onjuiste registratie.
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4.3 Verbetermaatregelen

De analyse geeft aanleiding om het komende half jaar acties in te zetten om verbetering te realiseren. De acties worden concreet
uitgewerkt in onderstaande tabel.
Wat willen we
bereiken?

Wat gaan we doen?

Wie gaat het doen?

Startdatum

Einddatum –
wanneer
gereed?

Continu leren en
reflecteren op de
woonzorglocaties,
met als resultaat
bewustwording,
(juiste) registratie
onvrijwillige zorg en
afbouw onvrijwillige
zorg.

Het digitale overzicht
onvrijwillige zorg +
overzicht vrijwillige zorg
volgens het stappenplan
wordt halfjaarlijks
besproken in de
kernteams van de
woonzorglocaties.

Procesvoorstel maken:
Rayonmanager+
beleidsmedewerker
Uitvoeren: manager
woon/zorg

December 2021

1 februari 2022

Februari 2022

1 juli 2022

Analyse onvrijwillige
zorg 1e half jaar 2021
bespreken in het
rayonoverleg.

Rayonmanager

Januari 2022

Januari 2022

Kernteam
woonzorglocaties met
ondersteuning van
Wzd-functionaris.

Januari 2022

Februari 2022

Wzd-functionarissen

Januari 2022

Februari 2022

Analyse onvrijwillige
zorg 1e half jaar 2021
bespreken in het
kernteam van de
woonzorglocaties en
verbeteracties opstellen.

Zien we het
beoogde
resultaat?
Indien ‘nee’
start nieuw
doel.
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In vakgroep overleggen
van artsen en
psychologen aandacht
houden voor
bewustwording
onvrijwillige zorg.
Toetsen: is het
bewustzijn voldoende?

Op de ‘indien nodig’,
‘tijdig’ en
‘onvoorziene’
maatregelen wordt
geregistreerd als deze
onvrijwillige zorg
wordt ingezet.
Maatregelen worden
tijdig geëvalueerd
volgens het
stappenplan
De Wzd-functionaris
activeert binnen 2
weken de maatregel
in het dossier

Zorgverantwoordelijken
en HBO-Vgg’ers
instrueren.

Wzd-functionarissen

November
2021

1 februari 2022

Jaarplanning maken met
evaluatiemomenten voor
onvrijwillige zorg

HBO-Vgg van de
locatie

Januari 2022

Januari 2022

2 weken incalculeren bij
het inplannen van de
evaluaties volgens het
stappenplan.

Zorgverantwoordelijke Continu

Continu

Gebruik
kwaliteitsmonitor in
ONS voor monitoring
maatregelen.

Wzd-functionaris

Continu

Continu
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Registratie van
onvrijwillige zorg in
het dossier in
Felixoord
Taak en rol van de
Wzd-functionaris ten
opzichte van de
zorgverantwoordelijke
is duidelijk.

Half jaarlijks overleg met
kernteam Felixoord over
de Wzd.

Wzd-functionaris
Felixoord.

Januari 2022

Continu

In intervisie Wzdfunctionaris rol en
verantwoordelijkheid
structureel agenderen.
Wzd-functionarissen
coachen
zorgverantwoordelijken.

Wzd-functionarissen

Continu

Continu
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5. Conclusie
Icare is op weg met de Wet zorg en dwang. Wij beseffen ons dat wij er nog niet zijn, maar er zijn ook al veel stappen gezet.
Geconcludeerd kan worden dat het totaal aantal unieke cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen in deze analyse gelijk is
gebleven aan de voorgaande analyse. Om een inhoudelijke duiding te geven aan de cijfers en om te toetsen of inzet van
onvrijwillige zorg past bij de visie op vrijheid van Icare, zal de analyse in het vervolg ook op locatieniveau plaatsvinden.
Verder kan geconcludeerd worden dat het bewustzijn van onvrijwillige zorg en de registratie ervan in het zorgplan nog aandacht
nodig heeft, maar steeds meer op orde komt door afspraken over eenduidig registeren en door coaching. Er zijn verbeteracties
beschreven, waardoor Icare de bewustwording wil blijven vergroten en de inzet van onvrijwillige zorg wil verminderen. Door het
vergroten van dit bewustzijn is de verwachting dat het aantal geregistreerde maatregelen in de dossiers toeneemt in de volgende
analyse. Het beleidsplan Wzd wordt op basis van deze analyse niet aangepast.
Tot slot, Icare heeft de Wet zorg en dwang als speerpunt opgenomen in het kwaliteitsplan 2022. Icare wil in 2022 onvrijwillige
zorg voorkomen en terugdringen door het integreren van het durven nemen van risico’s in het gedrag en gedachtengoed van alle
zorgprofessionals en bij het netwerk rond de bewoner. Daarnaast wordt er ingezet op het integreren van reflectie in het dagelijks
handelen vanuit het Wzdgedachtengoed. Dit betekent dat zorgprofessionals, maar ook lijnfuncties, naast bewustwording van het Wzd-gedachtengoed ook
systematisch reflecteren.
6. Totstandkoming analyse
Deze analyse is opgesteld naar aanleiding van de Wet zorg en dwang. Het proces is gestart met het invoeren van de gegevens
rondom onvrijwillige zorg in het elektronisch cliëntendossier door de zorgverantwoordelijken. Vanuit het elektronisch
cliëntendossier is een rapportage verkregen. Een afvaardiging van de Wzd-commissie heeft de analyse opgesteld, waarna deze is
besproken met de Wzd-functionarissen en Wzd-commissie. De analyse is vervolgens door de directie voorgelegd aan de
cliëntenraad, die om een reactie op de analyse is gevraagd. In de volgende analyse wil Icare door de (juiste) registratie van
onvrijwillige zorg in ONS en een analyse op locatieniveau meer inzicht krijgen in de verschillen tussen woonzorglocaties.
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7. Reactie cliëntenraad
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Bijlage 2. Analyse onvrijwillige zorg juli t/m december 2021

Analyse onvrijwillige zorg en vrijwillige zorg volgens het stappenplan
Juli tot en met december 2021
Icare V&V

Opgesteld door: Wzd-commissie
Status: Definitief
Versiedatum: 30 juni 2022
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1. Inleiding
Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Dat vinden we bij Icare heel belangrijk. Ons uitgangspunt is dan ook dat
we geen onvrijwillige zorg inzetten, tenzij het risico op een onveilige situatie te groot is. Dat doen we door vooral goed te luisteren en echt contact te
maken met onze klanten en bewoners. We zijn nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en wat zij belangrijk vinden.
Wanneer het echt niet anders kan passen we onvrijwillige zorg toe. Dit doen we volgens de regels van de Wet zorg en dwang (Wzd). Door te werken
volgens de Wzd bewaken we dus, met elkaar, de vrijheid van klanten en bewoners, die dat zelf niet meer zo goed kunnen. Zo bieden we veilige zorg
met zoveel mogelijk vrijheid.
Voor u ligt de analyse onvrijwillige zorg en vrijwillige zorg volgens het stappenplan over de periode van juli 2021 tot en met december 2021 bij Icare
V&V. De analyse heeft betrekking op de woningen beschermd wonen en GRZ. De wijkverpleging en verzorgd wonen zijn geen onderdeel van deze
analyse omdat hier geen onvrijwillige zorg geregistreerd is. Deze analyse geeft de ingezette onvrijwillige zorg en vrijwillige zorg volgens het
stappenplan weer, geeft weer welke inzichten Icare in de afgelopen periode heeft opgedaan en welke acties zijn en worden ondernomen om
onvrijwillige zorg terug te dringen.
Voor 3 vormen van zorg die vrijwillig ingezet worden (daarbij is geen sprake van verzet of er is instemming) bij een wilsonbekwame cliënt moet ook
het stappenplan gevolgd worden. Omdat dit zware maatregelen zijn volgens de Wzd. Het gaat om:
- toediening gedragsmedicatie buiten de richtlijn
- beperking bewegingsvrijheid
- insluiting
Deze 3 vormen van vrijwillige zorg zijn ook opgenomen in deze analyse. Let wel, dit is dus geen onvrijwillige zorg.
De analyse heeft betrekking op de woningen beschermd wonen en GRZ van de volgende (woonzorg)locaties:
 Altingerhoes
 Altingerhof (inclusief de Mulling)
 't Beurtschip
 Boshof
 Ceresstaete
 Dekelhem
 Felixoord
 De Herik / Boerderij
 Kloosterakker
 Vierackers

56

Totstandkoming analyse
Deze analyse is opgesteld naar aanleiding van de Wzd. Het proces is gestart met het invoeren van de gegevens rondom onvrijwillige zorg in het
elektronisch cliëntendossier door de zorgverantwoordelijken. Vanuit het elektronisch cliëntendossier is een rapportage verkregen. De rapportage is
gedeeld met de woonzorglocaties die een analyse op de rapportage hebben uitgevoerd. Deze analyse zijn verwerkt in deze analyse. De analyse is
vervolgens besproken in het overleg van de Wzd-functionarissen en Wzd-commissie. De analyse is vervolgens door de directie voorgelegd aan de
cliëntenraad, die om een reactie op de analyse is gevraagd.
De analyse onvrijwillige zorg is opgesteld met het digitale overzicht onvrijwillige zorg die verkregen is uit ONS. De IGJ schrijft op haar website dat
mogelijk de benodigde aanpassingen in softwaresystemen zoals ONS niet op tijd doorgevoerd kunnen zijn, er is dan geen volledig digitaal overzicht.
Van zorgaanbieders die hiermee te maken hebben, wil de inspectie de gegevens ontvangen die geregistreerd kunnen worden. In deze analyse zijn de
gegevens opgenomen die op 1 februari 2022 uit ONS verkregen zijn.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt teruggeblikt op de verbeterpunten en acties die zijn ingezet om onvrijwillige zorg te voorkomen en terug te dringen. Hoofdstuk
3 geeft een overzicht in tabellen en grafieken van de ingezette onvrijwillige zorg en vrijwillige zorg volgens het stappenplan. In hoofdstuk 4 wordt dit
overzicht geanalyseerd en worden verbetermaatregelen benoemd voor het voorkomen en terugdringen van onvrijwillige zorg. Hoofdstuk 5 bevat de
conclusie van de analyse. In hoofdstuk 6 is de reactie van de cliëntenraad op de analyse opgenomen.
Waar cliënt staat geschreven, kan ook bewoner worden gelezen.
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2. Terugblik
In dit hoofdstuk worden de verbeterpunten en acties benoemd die het afgelopen half jaar zijn ingezet om onvrijwillige zorg te voorkomen en terug te
dringen. Ook wordt beschreven wat er geleerd is rondom het toepassen, verminderen en voorkomen van onvrijwillige zorg en vrijwillige zorg volgens
het stappenplan.
In de vorige analyse is als verbetermaatregel opgenomen om het digitale overzicht onvrijwillige zorg en het overzicht vrijwillige zorg volgens het
stappenplan te bespreken in de kernteams op de woonzorglocaties. Dit heeft als doel continu leren en reflecteren op de woonzorglocaties, met als
resultaat bewustwording, juiste registratie onvrijwillige zorg en het voorkomen van en afbouw van onvrijwillige zorg. Deze ve rbetermaatregel is,
volgens een nieuwe vastgestelde structuur, per 2022 ingezet. De woonzorglocaties analyseren de overzichten en stellen verbeteracties op.
De multidisciplinaire bespreking van onvrijwillige zorg en vrijwillige zorg volgens het stappenplan Wet zorg en dwang (Wzd) in MDO’s en
gedragsvisites (en indien nodig tussendoor) is ook in het tweede half jaar van 2021 voortgezet. Hierdoor wordt steeds kritisch gekeken naar
alternatieven, de afbouw en inzet van onvrijwillige zorg. Deze evaluaties krijgt steeds meer structuur, er is meer vertrouwen in de samenwerking en
de samenwerking wordt gereflecteerd. Om de evaluaties tijdig te laten plaatsvinden is de afspraak gemaakt om de evaluatiemomenten structureel in
te plannen door de woonzorglocaties. Veel locaties zijn hierin op weg en voor enkele woonzorglocaties zal de implementatie van tijdig evalueren
volgens het stappenplan nog meer vorm moeten krijgen.
De woonzorglocaties hebben het afgelopen half jaar geleerd om de Wzd praktisch toe te passen met de PDCA cyclus. De woonzorgbegeleiders komen
steeds meer in de rol van zorgverantwoordelijke en schakelen met Wzd-functionarissen voor overleg. Echter is de rol van zorgverantwoordelijke niet
voor iedere woonzorgbegeleider even eenvoudig in te vullen en is er in sommige situaties meer ondersteuning van de HBO-Vgg nodig.
De uitvoering van deze kwaliteitscyclus vraagt aanwezigheid, continuïteit en goede communicatie van en tussen alle betrokken disciplines, zodat er
een eenduidige visie op (het terugdringen van) onvrijwillige zorg op de locatie ontstaat. Tegelijk is duidelijk geworden dat de uitvoering van de Wzd
veel tijd vraagt die niet aan directe cliëntzorg ten goede komt. Daarbij ontbreekt het zorgprofessionals aan tijd en ruimte in hun contracturen om met
hun rollen binnen de Wzd bezig te gaan. Op sommige woonzorglocaties is het mede daardoor niet mogelijk geweest om aan de gestelde eisen vanuit
de wet te voldoen, zoals het tijdig evalueren. Zorgverantwoordelijken ervaren een grote administratieve last. Zorgverantwoordelijken hebben nog
onvoldoende ervaring met het invoeren van maatregelen en de terminologie is lastig. De werkinstructie ONS helpt de zorgverantwoordelijken bij het
invoeren van de maatregelen.
Bewustwording van het zorgvuldig toepassen van onvrijwillige zorg en het kennisniveau van zorgprofessionals over wat is vrijwillige zorg en
onvrijwillige zorg is verbeterd, door scholing van alle medewerkers (in de veegronde scholing Wzd, de GVP opleiding, en opleiding welzijn voor
verzorgenden), coaching door HBO-Vgg, DBC en agogen en de multidisciplinaire besprekingen tijdens bewonersbesprekingen en gedragsvisites. De
Wzd is steeds meer onderwerp van gesprek op de woonzorglocaties. Zorgprofessionals kijken kritischer waarom een maatregelen ingezet dient te
worden. De bewustwording draagt bij aan persoonsgerichte zorg: er wordt eerder gekeken (met behulp van de weet wie ik ben) naar de behoefte van
cliënten, in samenspraak met familie. Hierdoor worden passende alternatieven gevonden, zoals het bieden van persoonsgerichte activiteiten of het
vervangen van psychofarmaca buiten de richtlijn door medicatie binnen de richtlijn. Ook worden alternatieven gevonden in domotica/technologie,
snoezelmiddelen, complementaire zorg of bewegen met cliënten. Daarnaast draagt het bij aan bewustzijn bij familie. Dit alles heeft als resultaat dat
probleemgedrag en inzet van onvrijwillige zorg wordt voorkomen of afgebouwd.
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Op een aantal woonzorglocaties zijn er verbeteringen in het opendeurenbeleid gerealiseerd. Zo zijn deuren geopend waardoor
cliënten
meer vrijheid krijgen op een veilige manier en zijn voorbereidingen getroffen voor het implementeren van ‘leefcirkels’ als alternatief voor gesloten
deuren. Ook betrekken locaties de buurt, zodat zij ook een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de vrijheid en het gevoel van betrokkenheid
in de maatschappij van cliënten.
Door toenemende bewustwording, kennis en het praktisch toepassen van de Wzd zijn er meer (juiste) registraties van onvrijwillige zorg en vrijwillige
zorg volgens het stappenplan. Registratie is concreter en vollediger waardoor adviezen van WZD-functionaris ook meer passend zijn.
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3. Overzicht onvrijwillige zorg en vrijwillige zorg volgens het stappenplan
Dit hoofdstuk geeft een overzicht in tabellen en grafieken van de ingezette onvrijwillige zorg en vrijwillige zorg volgens het stappenplan. Vormen
van zorg die niet zijn benoemd, zijn niet toegepast.

3.1 Overzicht onvrijwillige zorg
Met ‘onvrijwillige zorg’ wordt in deze paragraaf bedoeld zorg waar de cliënt zich tegen verzet en/of de cliënt of zijn vertegenwoordiger niet mee
instemt.
In deze analyse zijn de volgende maatregelen onvrijwillige zorg geïncludeerd vanuit het zorgplan:
- Maatregelen in de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2021.
- In het dossier is ‘structureel/continu’ aangegeven, of
- In het dossier is ‘indien nodig’ aangegeven en bij de inzet van onvrijwillige zorg is hierop geregistreerd, of
- Het is een tijdelijke/onvoorziene inzet van onvrijwillige zorg, waarop geregistreerd is.
- Maatregelen waarbij de evaluatiedatum is verlopen worden ook meegenomen in de analyse.
Maatregelen onvrijwillige zorg die niet zijn geïncludeerd:
- Maatregelen die in concept staan
- Maatregelen die niet geactiveerd zijn
- Maatregelen vallend onder ‘vrijwillige zorg volgens het stappenplan’.
- Maatregelen waarop niet geregistreerd is als deze met ‘indien nodig’ of ‘tijdelijk/onvoorzien’ zijn opgenomen in het dossier.
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Onderstaande tabel geeft de inzet van onvrijwillige zorg per (sub)vorm weer.
Legenda:
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Het aantal unieke cliënten op wie de vorm van onvrijwillige zorg is toegepast, per woonzorglocatie.
Het percentage cliënten op wie de vorm van onvrijwillige zorg is toegepast, ten opzichte van het totaal aantal cliënten dat
onvrijwillige zorg heeft ontvangen, per woonzorglocatie.
Bijvoorbeeld: er zijn bij Ceresstaete 2 cliënten die onvrijwillige zorg hebben ontvangen. 1 cliënt heeft gedwongen medicatie
ontvangen. Dus 50% van de cliënten die onvrijwillige zorg heeft ontvangen, heeft gedwongen medicatie.
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Het verschil tussen de woonzorglocaties in de soorten onvrijwillige zorg, en de verschillen ten opzichte van de vorige analyse presenteren we in
onderstaande grafieken in aantallen en percentages.
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Juli - december 2021
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Juli - december 2021
% cliënten dat de vorm van onvrijwillige zorg heeft ontvangen ten opzichte van totaal aantal cliënten dat
onvrijwillige zorg heeft ontvangen
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3.2 Overzicht vrijwillige zorg volgens het stappenplan
Met vrijwillige zorg volgens het stappenplan wordt in deze paragraaf bedoeld vrijwillige zorg (waar de cliënt zich niet tegen verzet en/of mee
instemt) bij wilsonbekwame cliënten als het gaat om de categorieën: beperking bewegingsvrijheid, insluiting en gebruik psychofarmaca buiten de
richtlijn.
Locaties
Totaal aantal cliënten van 1 juli 2021 t/m
31 december 2021
Aantal cliënten dat vrijwillige zorg volgens het
stappenplan heeft ontvangen
% cliënten dat vrijwillige zorg volgens het
stappenplan heeft ontvangen t.o.v. totaal aantal
cliënten
Verschil t.o.v. vorige analyse in aantal cliënten
dat vrijwillige zorg volgens het stappenplan
heeft ontvangen
Verschil in %-punt t.o.v. vorige analyse in
cliënten dat vrijwillige zorg volgens het
stappenplan heeft ontvangen t.o.v. totaal aantal
cliënten
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Onderstaande tabel geeft de inzet van vrijwillige zorg volgens het stappenplan per (sub)vorm weer.

Legenda:

Aantal cliënten
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%
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Het aantal unieke cliënten op wie de vorm van vrijwillige zorg volgens het stappenplan is toegepast, per woonzorglocatie.
Het aantal toepassingen van de vorm van vrijwillige zorg volgens het stappenplan, per woonzorglocatie.
Het percentage cliënten op wie de vorm van vrijwillige zorg volgens het stappenplan is toegepast, ten opzichte van het totaal
aantal cliënten dat vrijwillige zorg volgens het stappenplan heeft ontvangen, per woonzorglocatie.
Bijvoorbeeld: er zijn bij Altingerhoes 20 cliënten die vrijwillige zorg volgens het stappenplan hebben ontvangen. 1 cliënt heeft
mechanische fixatie. Dus 5% van de cliënten met vrijwillige zorg volgens het stappenplan heeft mechanische fixatie.
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Het verschil tussen de woonzorglocaties in de soorten vrijwillige zorg volgens het stappenplan, en de verschillen ten opzichte van de vorige analyse
presenteren we in onderstaande grafieken in aantallen en percentages.
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Juli - december 2021
Totaal aantal unieke cliënten op wie de vorm van vrijwillige zorg volgens het stappenplan is toegepast
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Juli - december 2021
% cliënten dat de vorm van vrijwillige zorg volgens het stappenplan heeft ontvangen ten opzichte van totaal aantal
cliënten dat vrijwillige zorg volgens het stappenplan heeft ontvangen
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4. Analyse
Aan de hand van het overzicht onvrijwillige zorg en vrijwillige zorg volgens het stappenplan dienen de woonzorglocaties een analyse uit te voeren.
De analyse die hierna is weergegeven komt voort uit deze analyses van de woonzorglocaties. Niet alle woonzorglocaties hebben een analyse
uitgevoerd. Daarnaast is er verschil in de inhoud en diepte van de analyses van de woonzorglocaties. Deze eerste locatieanalyses laten zien dat dit
proces nog ontwikkeling is en er nog verbeterslagen gemaakt dienen te worden in de analyses. Hiervoor zijn verbetermaatregelen geformuleerd in
hoofdstuk 4.3.
4.1 Onvrijwillige zorg
Onvrijwillige zorg is de zorg waar de cliënt of diens vertegenwoordiger niet mee instemt of de cliënt zich tegen verzet. Wanneer er ernstig nadeel
ontstaat voor de cliënt of zijn omgeving, dan kan het nodig zijn om onvrijwillige zorg toe te passen.
4.1.1

Verschillen in aantallen en vorm ten opzichte van de voorgaande analyse

In het rayon intramuraal is het totaal aantal unieke cliënten die onvrijwillige zorg hebben ontvangen gestegen (+7) in vergelijking met de
voorgaande analyse. Relatief gezien is het percentage cliënten die onvrijwillige zorg hebben ontvangen ten opzichte van het totaal aantal cliënten
gestegen van 6% naar 8%. Ten aanzien van de vorm van onvrijwillige zorg zijn er in het rayon de volgende verschillen ten opzichte van de vorige
analyse: gesloten afdeling + 2 cliënten, overige beperking bewegingsvrijheid +4 cliënten en beperkingen het eigen leven in te richten +2 cliënten.
De overige vormen zijn in aantal gelijk gebleven.
4.1.2 Verschillen tussen woonzorglocaties
In de vorige analyse werd gesteld dat de verschillen tussen de woonzorglocaties te verklaren zijn door de mate waarin de registratie op orde is en
het bewustzijn van onvrijwillige zorg bij zorgprofessionals. Door de analyses van de woonzorglocaties zijn de verschillen tussen de locaties nader te
verklaren. Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven is in het afgelopen half jaar de bewustwording vergroot en de registratie meer op orde gekomen.
Daardoor zou het verschil tussen woonzorglocaties veroorzaakt door mate van registratie verminderd moeten zijn.
Altingerhoes (21%), gevolgd door Dekelhem (15%), Altingerhof en ’t Beurtschip (beide 11%) hebben relatief gezien de hoogste inzet van onvrijwillige
zorg. Altingerhoes wijkt daarbij forser af van het gemiddelde (11%). Kloosterakker (3%) en de Herik/Boerderij (4%) hebben relatief gezien de laagste
inzet van onvrijwillige zorg.
In de Boshof is nog geen onvrijwillige zorg geregistreerd. Maatregelen van Felixoord staan, net als in de voorgaande analyse, in concept waardoor
deze niet opgenomen kunnen worden in deze analyse. Felixoord werkt op dit moment aan het vergroten van de eigenaarschap over de Wzd bij de
zorg. Zo wordt er een klassikale bijeenkomst georganiseerd over het invoeren en evalueren van maatregelen.
De verklaring voor de lichte toename in de inzet van onvrijwillige zorg (+4%) in Altingerhof is een cliënt die beperkt is in de bewegingsvrijheid en
door meer bewustzijn van onvrijwillige zorg door zorgprofessionals. Zo is er het afgelopen half jaar kritisch gekeken naar de inzet van
rolstoelbroekjes en laag laag bedden. Er was een periode sprake van hoog valgevaar bij cliënten in de stervensfase, waardoor er mogelijk een
toename is van de inzet laag laag bedden. Binnen de specifieke, complexe doelgroep van de Mulling was sprake van veel dwangmatig gedrag,
specifiek bij een cliënt. Bij deze cliënt was sprake van meerdere beperkingen in de vrijheid zijn eigen leven in te richten.
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De verklaring voor de stijging in onvrijwillige zorg in Dekelhem is een toename van registratie van onvrijwillige zorg in het 2e half
jaar van
2021. Medewerkers weten beter wat er van hen verwacht wordt in de registratie van onvrijwillige zorg ten opzichte van een half jaar geleden.
Daarnaast is de stijging te wijten aan beperkingen in het gebouw (aanwezigheid lift/trappen) en afwezigheid middelen om cliënten te traceren als
alternatief voor gesloten deuren. Van deze beperkingen is ook sprake in Kloosterakker. Door de hoogbouw kunnen cliënten een minder gevoel van
vrijheid ervaren. Daarnaast is er vanuit de woningen geen zicht op de buitendeur, waardoor de buitendeur vooralsnog niet geopend kan worden. ’t
Beurtschip kent eveneens beperkingen in het gebouw waardoor er sprake is van onvrijwillige zorg. Daarnaast zijn er bewoners met een complexe
zorgvraag die maken dat er sprake is van onvrijwillige zorg. De Herik/Boerderij ziet ook in het algemeen een toename van de complexiteit van de
zorgvraag dat zichtbaar is in een toename van VV7 indicaties en toenemende inzet van meerzorg. In sommige gevallen is de functiemix niet
passend bij deze toenemende complexiteit wat leidt tot onvrijwillige zorg.

4.2 Vrijwillige zorg volgens het stappenplan
Vrijwillige zorg volgens het stappenplan zijn de 3 vormen van zorg (psychofarmaca die niet volgens een geldende richtlijn voorgeschreven is, een
maatregel die bewegingsvrijheid beperkt, of insluiting) waar bij een ter zake wilsonbekwame cliënt het stappenplan Wet zorg en dwang gevolgd
moet worden ondanks dat dat de cliënt of diens vertegenwoordiger met de zorg instemt of zich er niet tegen verzet.
4.2.1 Verschillen in aantallen en vorm ten opzichte van de voorgaande analyse
In het rayon intramuraal is het totaal aantal unieke cliënten die vrijwillige zorg volgens het stappenplan hebben ontvangen toegenomen met 20
cliënten in vergelijking met de voorgaande analyse. Relatief gezien is het percentage cliënten die vrijwillige zorg volgens het stappenplan hebben
ontvangen ten opzichte van het totaal aantal cliënten gestegen van 41% naar 46%. Ten aanzien van de vorm van vrijwillige zorg volgens het
stappenplan zijn er in het rayon de volgende verschillen ten opzichte van de vorige analyse: psychofarmaca buiten de richtlijn -6 cliënten,
mechanische fixatie -4 cliënten, plaatsing op een gesloten afdeling + 2 cliënt en overige beperking van bewegingsvrijheid +9 cliënten.
Het is positief om te zien dat het aantal cliënten met psychofarmaca buiten de richtlijn en mechanische fixatie fors is afgenomen. Het aantal
‘gesloten afdeling’ en ‘overige beperking van bewegingsvrijheid’ blijft hoog. Dit heeft te maken met het registreren van de gesloten afdelingsdeuren
en voordeuren voor mobiele cliënten die wilsonbekwaam ter zake zijn. De stijgingen of dalingen in aantallen bij ‘gesloten afdeling’ en ‘overig
beperking van bewegingsvrijheid’ zijn te verklaren door het toewerken naar meer eenduidige registratie van een gesloten deur van een woning of
voordeur. De juiste registratie van de gesloten afdelings- of voordeuren blijft vooralsnog aandacht vragen. Het verschil tussen de vorm ‘gesloten
afdeling’ of ‘overige beperking van bewegingsvrijheid’ komt doordat de ene woonzorglocatie een gesloten voordeur heeft en de andere locatie een
gesloten afdelingsdeur heeft. De gesloten voordeur valt onder de vorm ‘overige beperking van bewegingsvrijheid’.
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4.2.2

Verschillen tussen woonzorglocaties

In de vorige analyse werd gesteld dat de verschillen tussen de woonzorglocaties te verklaren zijn door de mate waarin de registratie op orde is en
het bewustzijn van vrijwillige zorg volgens het stappenplan bij zorgprofessionals. Door de woonzorglocatie-analyse zijn de verschillen tussen de
woonzorglocaties nader te verklaren. Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven is in het afgelopen half jaar de bewustwording vergroot en de registratie
meer op orde gekomen. Daardoor zou het verschil tussen woonzorglocaties veroorzaakt door mate van registratie verminderd moeten zijn.
In de Boshof is nog geen vrijwillige zorg volgens het stappenplan geregistreerd. De maatregelen van Felixoord staan, net als in de voorgaande
analyse, in concept waardoor deze niet opgenomen kunnen worden in deze analyse.
Ceresstaete (63%), gevolgd door Altingerhoes en Altingerhof (beide 59%) hebben relatief gezien de hoogste inzet van vrijwillige zorg volgens het
stappenplan. Kloosterakker (41%) heeft relatief gezien de laagste inzet van vrijwillige zorg volgens het stappenplan (Felixoord vanwege onvolledige
registratie buiten beschouwing gelaten).
Hieronder is aangegeven wat de oorzaken zijn van de inzet van vrijwillige zorg volgens het stappenplan per woonzorglocatie.
Altingerhoes: Er is sprake van veel cliënten met complex gedrag, wat te zien is door een toename van ZZP7 indicaties. Nieuwe bewoners huizen in
met veel psychofarmaca en hebben soms te maken met familieleden die afbouwen van psychofarmaca niet zien zitten. Het kost dan veel tijd om
uitleg te geven over het afbouwen en vaak moet dit stapsgewijs gebeuren. Daarnaast zijn de huiskamers klein waardoor bewoners (met complex
gedrag) elkaar veel tegenkomen. Dit zorgt voor meer agitatie en probleemgedrag wat een verklaring kan zijn voor het voorschrijven van psychofarmaca.
Altingerhof: De afname van vrijwillige zorg volgens het stappenplan zit hem vooral in een afname in mechanische fixatie (-11%-punt), door het
stoppen/afbouwen van fixatiebroekjes en laag laag bedden. Ook zit de afname in vermindering van psychofarmaca buiten de richtlijn (-14%-punt),
door kritisch kijken naar, dan wel afbouw, dan wel passender medicatie volgens de richtlijn. Beperken van de bewegingsvrijheid door plaatsen op
een gesloten afdeling komt relatief veel voor omdat o.a. de leefcirkels nog niet zijn ingericht en alle voordeuren daarom op slot zijn. Enkele cliënten
gebruiken vanuit een uitgebreide psychiatrische achtergrond meerdere vormen van psychofarmaca buiten de richtlijn. Door een beperkte
artsenbezetting is er, ondanks de wens af te bouwen, niet secuur genoeg gekeken wat de mogelijkheden hierin zijn vanwege de complexe achtergrond.
‘t Beurtschip: Doordat ‘t Beurtschip een wooncomplex is en een gedeelde lift en voordeur heeft, kan de lift/ voordeur niet op slot en zijn alle
afdelingsdeuren gesloten, wat de inzet van beperking van bewegingsvrijheid verklaard.
Ceresstaete: De beperkingen van het gebouw, door de aanwezigheid van trappen, geven het risico om van de trap te vallen. Dit verklaart de inzet van
beperking van bewegingsvrijheid.
Dekelhem: Er is meer geregistreerd wat de toename van inzet vrijwillige zorg volgens het stappenplan verklaard. De beperkingen van het gebouw
(aanwezigheid lift/trappen) en afwezigheid middelen om cliënten te traceren als alternatief voor gesloten deuren verklaard de inzet van beperking
bewegingsvrijheid.
Felixoord: De maatregelen van Felixoord staan, net als in de voorgaande analyse, in concept waardoor niet alle maatregelen zijn opgenomen in de
analyse. Er is een stijging te zien in met name inzet psychofarmaca en deze zal nog verder stijgen. Reden voor deze stijging is het volgens beleid
gaan registreren van ‘zo nodig’ medicatie. Daarnaast zijn er cliënten met een complexe zorgvraag waarvoor psychofarmaca buiten de richtlijn wordt
ingezet.
Herik/Boerderij: De grote stijging van overige beperking van bewegingsvrijheid is mogelijk te verklaren door het registreren van de gesloten voordeur
van de woonzorglocatie in de zorgplannen.
Kloosterakker: De afname overige beperking van bewegingsvrijheid zou als reden kunnen hebben dat er eenduidigheid ontbreekt in het registeren
van vrijwillige zorg volgens het stappenplan. Door een wisseling van Wzd-functionaris op de woonzorglocaties wordt er nu anders aangekeken
tegen de registratie. Zo wordt bij niet mobiele cliënten geen maatregel voor een gesloten deur meer gemaakt, maar alleen bij mobiele cliënten.
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Vierackers: Er is een forse daling zichtbaar is van de inzet van psychofarmaca en de gesloten afdelingsdeur. De Wzd-commissie
ziet
echter geen forse daling, behalve in procentpunten. De daling in procentpunten wordt veroorzaakt door de toename van ‘overige beperkingen van
bewegingsvrijheid’. De stijging in de subvorm ‘overige beperkingen van bewegingsvrijheid’ is te verklaren door de toename van het aantal
plukpakken dat wordt ingezet in vergelijking met voorgaande periode.

4.3 Verbetermaatregelen
De analyse geeft aanleiding om het komende half jaar acties in te zetten om verbetering te realiseren. In de analyse van de woonzorglocatie zijn er
per woonzorglocatie verbetermaatregelen opgenomen. Deze worden door de woonzorglocatie zelf opgepakt en gemonitord in het kernteam van de
woonzorglocatie. De rayonbrede verbetermaatregelen zijn uitgewerkt in onderstaande tabel. De wijzigingen in de tabel ten opzichte van de vorige
tabel zijn in het oranje beschreven.
Wat willen we
bereiken?

Wat gaan we doen?

Wie gaat het doen?

Startdatum

Einddatum –
wanneer gereed?

Continu leren en
reflecteren op de
woonzorglocaties, met
als resultaat
bewustwording, (juiste)
registratie onvrijwillige
zorg en afbouw
onvrijwillige zorg.

Het digitale overzicht
onvrijwillige zorg +
overzicht vrijwillige zorg
volgens het stappenplan
wordt halfjaarlijks
besproken in de kernteams
van de woonzorglocaties.

Procesvoorstel maken:
Rayonmanager+
beleidsmedewerker
Uitvoeren: manager
woon/zorg

December 2021

1 februari 2022

Zien we het
beoogde
resultaat?
Indien ‘nee’ start
nieuw doel.
Ja

Februari 2022

1 juli 2022

Ja

Januari 2022

Januari 2022

Ja

Januari 2022

Februari 2022

Ja

Januari 2022

Februari 2022

Ja

Analyse onvrijwillige zorg
1e half jaar 2021 bespreken
in het rayonoverleg.
Analyse onvrijwillige zorg
1e half jaar 2021 bespreken
in het kernteam van de
woonzorglocaties en
verbeteracties opstellen.
In vakgroep overleggen van
artsen en psychologen
aandacht houden voor

Rayonmanager

Kernteam
woonzorglocaties met
ondersteuning van
Wzd-functionaris.
Wzd-functionarissen
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bewustwording
onvrijwillige zorg. Toetsen:
is het bewustzijn
voldoende?
Best practise analyse
woonzorglocatie delen met
alle woonzorglocaties als
voorbeeld.

Op de ‘indien nodig’,
‘tijdig’ en ‘onvoorziene’
maatregelen wordt
geregistreerd als deze
onvrijwillige zorg wordt
ingezet.
Maatregelen worden
tijdig geëvalueerd
volgens het
stappenplan.
De Wzd-functionaris
activeert binnen 2
weken de maatregel in
het dossier

Rayonmanager

Mei 2022

Mei 2022

Mei 2022

Mei 2022

Wzd-functionarissen

November 2021

1 februari 2022

Jaarplanning maken met
evaluatiemomenten voor
onvrijwillige zorg

HBO-Vgg van de
woonzorglocatie

Januari 2022

Juni 2022

2 weken incalculeren bij het
inplannen van de evaluaties
volgens het stappenplan.

Zorgverantwoordelijke

Continu

Continu

Ja

Gebruik kwaliteitsmonitor
in ONS voor monitoring
maatregelen.

Wzd-functionaris

Continu

Continu

Nee

Vraagstelling in format
analyse Wzd aanpassen
zodat voor de locaties
duidelijk is dat een analyse
wordt gevraagd op
onvrijwillige zorg en
vrijwillige zorg volgens het
stappenplan en locaties
meer uitgedaagd worden om
een diepgaande analyse te
doen.
Zorgverantwoordelijken en
HBO-Vgg’ers instrueren.

Beleidsmedewerker

Ja
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Registratie van
onvrijwillige zorg in het
dossier in Felixoord
Taak en rol van de Wzdfunctionaris ten
opzichte van de
zorgverantwoordelijke is
duidelijk.

De bewegingsvrijheid
van cliënten wordt
vergroot.

Gesloten deuren worden
op de juiste manier
geregistreerd

Half jaarlijks overleg met
kernteam Felixoord over de
Wzd.
In intervisie Wzdfunctionaris rol en
verantwoordelijkheid
structureel agenderen.
Wzd-functionarissen
coachen
zorgverantwoordelijken.

Wzd-functionaris
Felixoord.

Januari 2022

Continu

Ja

Wzd-functionarissen

Continu

Continu

Ja

Uitvoeren evaluatie naar
rol/taak Wzdfunctionarissen en
zorgverantwoordelijke.

Wzd-commissie

Maart 2022

Juni 2022

Intervisie voor
zorgverantwoordelijken
organiseren (onderdeel van
het scholingsplan)
Opendeurenbeleid met
handreikingen en kaders
(bijv. hoe om te gaan met
trappen/liften) voor de
woonzorglocaties schrijven
en vaststellen.
Eenduidige afspraken
maken over registratie en
communiceren aan alle
belanghebbenden.

Wzd-commissie i.c.m.
afdeling opleidingen

Maart 2022

Juni 2022

Wzd-commissie +
rayonoverleg
intramuraal

Maart 2022

Juni 2022

Wzd-functionaris

Februari 2022

Februari 2022

In beleidsdocumenten
opnemen op welke wijze
gesloten afdelingsdeuren en
voordeuren geregistreerd
dienen te worden.

Wzd-commissie +
beleidsmedewerker

Maart 2022

Mei 2022

74

Het durven nemen van
risico’s is geïntegreerd
in het gedachtengoed
van medewerkers en zij
passen dit toe in de
risicoafweging tussen
veiligheid en kwaliteit
van leven van cliënten.

Coaching door HBO-Vgg’er
en behandelaren (tijdens
gedragsvisites)

HBO-Vgg/behandelaren

Februari 2022

Januari 2023
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5. Conclusie
In het tweede half jaar van 2021 zien wij door deze analyse dat het uitgangspunt: het inzetten van vrijwillige zorg, tenzij het risico op een onveilige
situatie te groot is, steeds meer gedragen wordt. De nieuwsgierigheid naar wat cliënten beweegt en wat zij belangrijk vinden wordt steeds meer
gezien als een basis om onvrijwillige zorg te voorkomen en af te bouwen.
De inzet van onvrijwillige zorg en vrijwillige zorg volgens het stappenplan in het tweede halfjaar 2021 wordt gekenmerkt door een toename van
onvrijwillige zorg en vrijwillige zorg volgens het stappenplan. Dit heeft als reden de groeiende bewustwording van onvrijwillige zorg en verbetering
in de registratie van onvrijwillige zorg. Daarnaast neemt ook de complexiteit van zorg op de woonzorglocaties toe. Volgens de woonzorglocaties zijn
er meer cliënten met een zorgprofiel VV7 en meerzorg waarbij vanwege de complexe zorgvraag vaker onvrijwillige zorg wordt ingezet.
Er wordt gewerkt aan een opendeurenbeleid. Met dit beleid wil Icare meer bewegingsvrijheid voor de cliënten realiseren door het vergroten van
bewustwording van gesloten deuren bij zorgprofessionals en zorgprofessionals een juiste afweging tussen vrijheid en veiligheid te laten maken.
Daarnaast bevat het opendeurenbeleid handreikingen voor woonzorglocaties hoe zij in de gebouwen meer deuren kunnen openen. Met name in
gebouwen waar trappen en liften aanwezig zijn kunnen deze handreikingen helpend zijn. Het resultaat van dit beleid wordt zichtbaar in een
vermindering van de registratie van de gesloten afdelings- en voordeuren. De juiste registratie van de gesloten afdelings- en voordeuren blijft
vooralsnog aandacht vragen. Hier is een verbetermaatregel voor opgesteld.
Uit de terugblik en de analyse blijkt dat de locaties op weg zijn, maar dat de implementatie van praktische toepassing van de Wet zorg en dwang
aandacht blijft vragen. Door onder andere de gestelde verbetermaatregelen blijft Icare hier aan werken.

76

6. Reactie Cliëntenraad
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