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Inleiding
Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2021 van Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord. Hierin is te lezen
welke doelen en resultaten in 2021 zijn bereikt. Met extra financiële middelen – vanuit het
kwaliteitsbudget voor verpleeghuizen en Waardigheid en Trots – heeft Icare geïnvesteerd in
merkbaar betere kwaliteit van zorg en behandeling. De stappen die zijn gezet en resultaten die
zijn geboekt, kunt u lezen in bijgaand kwaliteitsverslag. 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
Deel 1 van het kwaliteitsverslag geeft een profielschets van Icare in het algemeen en locatie
Felixoord in het bijzonder. Deel 2 is opgebouwd op basis van de inhoudelijke en rand
voorwaardelijke thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuizen. Per thema wordt beschreven
welke doelen en resultaten zijn behaald in 2021.
Daarnaast is er een kwaliteitsverslag 2021 locaties Intramuraal. De behaalde resultaten zoals
beschreven in dat verslag zijn ook voor de locatie Felixoord aan de orde. Felixoord heeft vanuit
aansturing Intramuraal hierin net als alle locaties in Drenthe zijn eigen aandeel. In dit verslag
leest u daarom alleen nog de specifieke thema’s/ resultaten die specifiek voor Felixoord zijn. In
2022 wordt er één kwaliteitsverslag geschreven voor zowel de locaties in Drenthe als Felixoord.
Dit omdat er voor 2022 één kwaliteitsplan is opgesteld voor alle locaties intramuraal.
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Deel 1
1.1

Organisatie

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 een 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/terugkrijgen 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 op het gebied van 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 ruim 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 dienstenaanbod 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 dementerende ouderen thuis of in
een beschermde woonomgeving. De verzorgings- en verpleeghuizen zijn heel divers: van
kleinschalig wonen in een boerderij en een vegetarisch zorgcentrum (Felixoord) tot de
allernieuwste kleinschalige woonvorm in een stadse omgeving. Eén van de locaties is nu
stapsgewijs aan het overgaan naar nieuwbouw. In 2021 is daar de 2e fase van gerealiseerd.
Icare VVT is actief in Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland. De activiteiten
zijn georganiseerd in zes extramurale rayons en één rayon intramurale zorg waarvan 11 locaties
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in Drenthe en met daarbij in 2021 nog twee locaties in Oosterbeek. (Felixoord 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 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. Die
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
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.
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1.2

Vegetarische zorgcentrum Felixoord

Vegetarische zorgcentrum Felixoord biedt somatische verpleging, kleinschalige verpleging voor
ouderen met dementie en wonen met zorg gescheiden in de locatie. De bewoners hangen veelal
een vegetarische levensbeschouwing aan, waardoor het zich thuis kunnen voelen een andere
dimensie heeft dan in vergelijkbare reguliere zorghuizen. Binnen Vegetarische zorgcentrum
Felixoord wordt zorg en ondersteuning geboden binnen een kleinschalige woonomgeving,
waarbij in bepaalde gevallen ook huisdieren welkom zijn. Behandeling en verpleegkundige
bereikbaarheid worden extra ingekocht bij Opella, waar een samenwerkingsovereenkomst mee
is afgesloten voor deze zorg.
Visie op Felixoord als leefomgeving
Binnen Felixoord betekent deze zorgvisie het creëren en onderhouden van een leefomgeving,
waarin de eigenheid van de vegetarisch levende bewoner tot zijn recht kan komen. Dit betekent
het bieden van een sociale omgeving waarin
vegetariërs bij elkaar kunnen wonen met behoud van
hun individuele verschillen én hun gelijkgestemdheid
voor wat betreft onder andere: hun normen en
waarden, waaronder geen dierlijk voedsel willen eten
en een sfeer van samenleven in harmonie. Binnen
Felixoord voelen mensen zich thuis omdat er
verantwoord vegetarisch voedsel wordt aangeboden
maar ook doordat onder andere de mogelijkheid
geboden wordt, al dan niet gezamenlijk, te mediteren,
te musiceren, voor te lezen en bewegingsvormen te
beoefenen zoals Yoga en er wordt veel gewandeld in
ons park. Binnen Felixoord voelen bewoners zich thuis door een zo huiselijk mogelijke
inrichting, door aandacht voor materialen, kleuren en planten. Ook de zorg voor dieren en
toegankelijk groen in de directe omgeving zijn essentieel voor het welbevinden
Vegetarische identiteit
Wij willen een huis zijn waarin het bijzondere karakter van Felixoord, haar vegetarische
identiteit - ten opzichte van andere zorgaanbieders – duidelijk herkenbaar is. In Felixoord gaan
we uit van een holistische mensvisie. Dit betekent dat we de mens integraal zien in zijn
functioneren in lichamelijk, psychisch en sociaal opzicht. We besteden aandacht aan musische
en levensbeschouwelijke aspecten van zingeving in het leven. Dit betekent dat de zorgverlening
zich richt op het geheel van deze aspecten en niet uitsluitend op een deel van de aspecten. Bij
het aanbieden van de zorg zijn wij steeds attent op de bescherming van uw persoonlijke leefsfeer
(privacy). De mens als individu, heeft het recht om zelf sturing te geven aan zijn leven, eigen
keuzes te maken en de verantwoordelijkheid te krijgen voor gevolgen van deze keuzes. De mens
is daarmee ook verantwoordelijk voor een gezond bestaan voor zichzelf. Als sociaal wezen is de
mens zich bewust van zijn omgeving en wordt daar voortdurend door beïnvloed. Daarom wordt
er in Felixoord aandacht besteed aan een goed woon en leefklimaat. De medewerkers bieden u
de zorg die u nodig heeft en die u via het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg ) geïndiceerd hebt
gekregen. Daarbij vinden we het belangrijk dat u zoveel en zolang mogelijk blijft doen wat u zelf
kunt. Hierdoor blijft u zo lang mogelijk zelfstandig
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Het gebouw op de locatie is verkocht aan Woon Zorg Nederland (WZN) Een deel van het gebouw
wordt terug gehuurd voor het bieden van verzorging, verpleging en activiteiten. Een product en
dienstenpakket wordt in de toekomst ontwikkeld voor het leveren van WMO-zorg en zorg vanuit
ZVW voor de woningen in de rest van het gebouw en op het terrein in de zelfstandige woningen.
In 2020 is Stichting Vegetarische zorgcentrum Felixoord volledig gefuseerd met stichting Icare
VVT. Daarom spreken we in dit verslag ook over Vegetarische zorgcentrum Felixoord. Daarbij is
het Vegetarische zorgcentrum Felixoord hiërarchisch onder de verantwoordelijkheid van de
rayonmanager Intramuraal gaan vallen en is in 2021 gewerkt naar meer gelijkluidende plannen
en verslaglegging zoals voor rayon Intramuraal. Het rayon Intramuraal heeft een eigen
kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag. Locatie Felixoord is, naast hun eigen plan en verslag, ook
onderdeel van het intramurale brede plan en verslag. Voor de aankomende kwaliteitsplannen en
verslagen gaat Felixoord volledig geïntegreerd worden in het kwaliteitsplan en verslag van
Intramuraal.
In 2021 was Corona net als in 2020 een groot thema binnen Icare. In oktober 2021 is er in
Felixoord een grote uitbraak geweest. De twee beschermd wonen afdelingen zijn in totaal 31
dagen in cohort-quarantaine geweest en ook op de verzorgd wonen afdelingen verbleven de
bewoners in isolatie of quarantaine in hun eigen kamer. Een heel aantal bewoners werden ernstig
ziek en zijn overleden. Medewerkers werden daarnaast ook ziek en konden niet worden ingezet.
Dit is voor Felixoord een heftige en verdrietige tijd geweest. Vanuit heel Icare is hulp geboden op
gebied van inzet van mensen. Zowel medewerkers uit de locaties Drenthe, extramurale collega’s
en stafmedewerkers zijn hiervoor ingezet. Ondersteuning op gebied van mentale en psychische
ondersteuning door de vakgroep maatschappelijk werk en geestelijke verzorging van Icare is als
zeer waardevol ervaren zowel ten tijde van de uitbraak als daarna. De cliëntenraad van Felixoord
is al die tijd enorm betrokken geweest en heeft hulp geboden in de vorm van de rol
bezoekregisseur maar bracht ook lekkernij voor zowel bewoners als medewerkers.
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1.2.1 Visie wonen en zorg
Op basis van de visie van Icare, is deze visie op wonen en zorg ontwikkeld:

1.2.2 Kerngegevens
Enkele kerngegevens van Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord:
 41 cliënten kleinschalige zorg (verpleeghuis)
 65 zorgverleners
 40 vrijwilligers
 2 groepen beschermd wonen een van 11 bewoners en een van 8 bewoners
(psychogeriatrie)
 1 afdeling somatiek met 22 bewoners
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1.2.3 Besturingscascade
Onderstaand wordt weergegeven de besturingscascade van het rayon V&V Drenthe. Deze sluit aan op de besturing van Icare.
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1.2.4 Personeelssamenstelling 2021
Onderstaande kolom schetst de personele samenstelling van indirecte medewerkers voor
Felixoord.
Indirecte medewerkers Felixoord
Functie

Fte inzet totaal

Manager woon/zorg

1,00

Beleid en kwaliteit (inhuur concern)

0,19

HR adviseurs (inhuur concern)

0,45

Control (inhuur concern)

0,12

Bedrijfsvoering (inhuur concern)

0,41

Communicatie (inhuur concern)
Steeds beter team(inhuur concern)

0,07
0,06

1e geneeskundige (externe inhuur)

0,50

Secretaresse
Planner

0,67
0,56

Ambtelijk secretaris

0,25

Gemiddelde personeelssamenstelling
Fte
Totaal
Fte
Locatie
zorgmedeFte*
facilitair
werkers**
Felixoord 46,02 26,45
3,36
Totaal

46,02

26,45

3,36

Fte
leerFte
lingen gedetacheerde***
8,67
4,10
8,67
4,10

3,44

Aantal
vrijwilligers
34,00

3,44

34,00

Fte
algemeen

* Totaal aantal fte: eigen medewerkers in de directe en indirecte
zorg - locatie gebonden
** Fte zorgmedewerkers betreft de eigen medewerkers in de directe zorg (Hbo-Vgg,
verpleegkundige (niv.4), VIG, helpende).
*** Hierin is inzet van de externe behandeldienst meegenomen
1.2.5 Verzuim
De verzuimnorm is 5,8%. Hierbij hebben we het over de verzuimcijfers zonder zwangerschap en
waarbij vangnetsituaties (zoals verkorte IVA, e.d.) niet mee tellen in de cijfers.
In onderstaande tabel worden de verzuimcijfers van 2021 afgezet tegen de cijfers van 2020 en
2019.
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Locatie

Verzuim 2021

Verzuim 2020

5,5%

Felixoord

Verzuim 2019

7,4%

9,2%

In 2021 is het verzuim behoorlijk gedaald en zelfs onder de norm. Dit is opmerkelijk omdat in
het najaar een Corona uitbraak in Felixoord is geweest waarbij ook sprake van veel
(langdurige) uitval bij medewerkers. Doordat in de eerste 9 maanden het verzuim zo extreem
laag is geweest heeft het weinig impact op de totaal cijfers.
1.2.6 In- en uitstroom
In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel medewerkers in 2021 zijn in- en uitgestroomd.
In- en uitstroom 2021
Maand

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal

Instroom

3

0

0

2

0

4

2

1

1

0

2

1

16

Uitstroom

0

1

1

1

1

2

2

3

3

0

2

1

17

Redenen einde
dienstverband

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal

Eigen verzoek medewerker 0

1

0

0

1

0

2

3

1

0

1

0

9

AOW gerechtigde leeftijd

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

Overlijden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Beëindigingsovereenkomst 0
N.v.t.
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
2

0
0

0
0

1
0

2
3

In 2020 zijn er 24 medewerkers ingestroomd en 20 uitgestroomd met meestal als reden, net als
in 2021, door eigen verzoek medewerker. Het verschil tussen in- en uitstroom is dus iets kleiner
geworden.
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Deel 2
Deel 2 van het kwaliteitsverslag is opgebouwd op basis van de inhoudelijke en
randvoorwaardelijke thema’s van het kwaliteitskader. Per thema wordt beschreven welke doelen
en resultaten zijn behaald in 2021.

2.1 PERSOONSGERICHTE ZORG EN ONDERSTEUNING
Persoonsgerichte zorg en -ondersteuning vinden plaats binnen een relatie tussen de bewoner en
zijn naasten, zorgverleners en zorgorganisatie. De kwaliteit van deze relaties en met 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.
2.1.1 Ik kan zijn wie ik nu ben
De ingezette koers ‘weet wie ik ben’ vanuit het traject Waardigheid en Trots is in 2021 verder
uitgewerkt en methodieken zijn verbeterd en geïmplementeerd. De vragenlijst Weet wie ik ben
is door de commissie persoonsgerichte zorg verbeterd en nu is deze door de familie van de
bewoner in het cliëntportaal zelf in te vullen. Deze vernieuwde vragenlijst ondersteund nog meer
bij het leren kennen van de bewoner wat resulteert in persoonsgerichte zorg. Denk bij de
verbeterde methodieken ook aan de werkwijze rondom inhuizing en verblijf inclusief
familieparticipatie. Per woning is hier net als in 2020 volgens een plan aan gewerkt. De HBO-Vgg
heeft hierbij regie op
- coördinatie plan
- afstemming collega’s in vakgroep HBO- V
- train de trainer voor woonzorgbegeleiders
- coaching teams
De Eerstverantwoordelijke verzorgenden (EVV) hebben vaste contact momenten met de
cliëntvertegenwoordiger van de bewoner. De EVV wordt door de HBO-Vgg gecoacht in voeren
van het juiste gesprek en in het bieden van persoonsgerichte zorg. Tijdens de (digitale)
afstemming met familie wordt tevens de tevredenheid gemeten (Waarderingsgesprek). Dit wordt
verwerkt in het ECD die hierop is ingericht. Door corona hebben er in 2021 net als in 2020 geen
familiearena’s plaatsgevonden. Voor 2022 staan ze voor alle afdelingen gepland.
De HBO-Vgg van Felixoord maakt deel uit van de vakgroep HBO-V intramuraal van waaruit
kwaliteit en sturingsprocessen worden geoptimaliseerd en gevolgd.
2.1.2 Palliatieve zorg
In 2021 is het beleid Palliatieve zorg in Felixoord, net als in de locaties in Drenthe verder
geïmplementeerd en is onderdeel van de vernieuwde vragenlijst ‘Weet wie ik ben’. Binnen
Felixoord zijn hier aandachtfunctionarissen voor aangesteld en geschoold. Daarnaast is het
Zorgpad stervensfase geïmplementeerd met ondersteuning van de HBO-Vgg en is de rol van de
geestelijke verzorging onderdeel van het beleid waarbij ruimte is voor de individuele wensen met
betrekking tot de identiteit van Felixoord. In 2022 wordt verdere inbedding van het beleid
palliatieve zorg opgepakt, ook in afstemming met de behandeldienst die geboden wordt vanuit
Opella.
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2.1.3 Vrijwilligers
Binnen Felixoord is de rol van vrijwilligerscoördinator belegd bij de dagbestedingscoach.
Hiervoor heeft een herijking van taken en verantwoordelijkheden vrijwilligerswerk en
dagbesteding plaatsgevonden. De dagbestedingscoach heeft de taak en verantwoordelijkheid om
met betrekking tot dagbesteding per individuele bewoner dit in kaart te brengen.
Vrijwilligers worden aan de activiteiten op maat gekoppeld aan bewoner of een groep bewoners.
Bovenstaande ontwikkelingen zijn zichtbaar in de dagbesteding van de individuele bewoner
doordat dit vastgelegd is in het individuele zorgplan van de bewoner. Verdere visie en beleid zou
in 2021 worden herschreven en aangepast. Dit is helaas niet gerealiseerd. In 2021 is er een
beleidsdag geweest waar gebrainstormd is over visie op inzetten van vrijwilligers in de
intramurale locaties. Dit zou een vervolg later in het jaar hebben maar is helaas door Corona niet
doorgegaan. De cliëntenraad is betrokken bij dit thema. In 2022 worden de plannen voortgezet.

2.2

WONEN EN WELZIJN

Iedere dag weer werkt Icare aan het doel dat iedere bewoner een zinvolle dag(invulling) ervaart.
Hoe we dit doen, komt op diverse manieren tot uiting.
Op basis van de anamnese ‘weet wie ik
ben’ worden activiteiten op maat
aangeboden, zowel op individueel
niveau, op de woning, als buiten de
woning; al dan niet samen met
familie/mantelzorgers.
De
extra
beschikbare
uren
vanuit
het
kwaliteitsbudget worden hiervoor
ingezet. De visie van waaruit Felixoord
haar activiteiten aanbiedt, past in de
visie van onze bewoners: er is sprake
van een grote gezamenlijke liefde voor
de natuur in al haar facetten. Of het nu
gaat om het bekijken van een
natuurdocumentaire, het planten van bloemen in de gezamenlijke tuin, of het gebruik van
complementaire behandelingen en middelen. Voor elke bewoner is hier ruimte voor om deze
activiteiten te ontplooien, te onderhouden of om onder begeleiding van de zorg te doen.
2.2.1 Woonzorgondersteuning/ dagbesteding/ passende daginvulling
Naast de dagbestedingscoach die de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot
dagbesteding per individuele bewoner in kaart brengt is er vanuit de extra gelden een bewegingen muziekagoog aangenomen die zowel in een groep als individueel gericht beweging en/of
muziek op maat aanbied. De muziek- en beweegagoog werken nauw samen met de
dagbestedingscoach. Voor alle bewoners is er een voor hun passend weekactiviteiten agenda
ingericht. Deze is inzichtelijk voor de familie. Door de corona is in 2020 het verenigingsleven
binnen Felixoord aangepast. Op aangepaste wijze hebben wel activiteiten plaatsgevonden. Denk
hierbij aan raamconcerten. Tijdens de corona lockdown zijn de fietslabyrinth, de belevingstafel
en de dementie hond en poes volop ingezet. In 2020 zijn de woonzorgondersteuners volledig
ingezet binnen de woningen. In 2021 hebben we dit doorgezet waarna aangepaste activiteiten
door vrijwilligers die mogelijk waren bij de versoepelingen die landelijk werden gemaakt.
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Langzaam werd er steeds meer gewerkt aan terug naar normaal en alle activiteiten weer opgestart
tot aan de corona uitbraak in het najaar. Op dat moment zijn centrale activiteiten stopgezet en
ondersteuning gekomen vanuit intramurale behandeldienst op het gebied van maatschappelijk
werk en geestelijke verzorging om zo de bewoners, medewerkers en eerste contactpersonen te
ondersteunen. Bezoek op maat is gewoon door gegaan onder begeleiding en met de juiste
maatregelen. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de vrijwilligers.
2.2.2 Muziek en bewegen
Zoals ook beschreven bij dagbesteding en passende daginvulling is er in 2021 net als in 2020
ingezet op Muziek en Beweging. Binnen Felixoord is er voor muziek en beweging nu door de
inzet van de muziek- en bewegingsagoog meer passende aandacht gekomen. Muziek en beweging
stimuleren naast lichamelijke ook de geestelijke gezondheid van de bewoners.
2.2.3 Gezond en lekker eten
De doelgroep van Felixoord, vegetariërs en veganisten lopen een
extra gezondheidsrisico naarmate ze ouder worden; er is een
significant hoger risico op voeding insufficiëntie. Daarom is er
in nauw contact met de externe voedingsleverancier en de
voedingsdeskundige van de Nederlandse Vegetariërs Bond een
menucyclus per seizoen ontwikkeld. De menucyclus wordt
doorgenomen met bewoners en en daarna vastgesteld.
Het thema Voeding is een speerpunt van de cliëntenraad. Zij
worden betrokken bij de ontwikkelingen rondom dit thema. De
cliëntenraad vindt het belangrijk dat er smaakvolle en passende
maaltijden voor onze bewoners zijn, die in een fijne ambiance
wordt aangeboden. De aangeboden voeding sluit aan bij de
behoefte en zorgvraag van de bewoner. Gezonde voeding
vervangt hierin eventuele dieetvoeding of medicatie.
2.2.4 Deskundigheidsbevordering
In 2021 is net als 2020 binnen Felixoord ingezet op deskundigheidsbevordering. De manager
woon/zorg en de HBO-Vgg coachen op professionaliteit en verantwoordelijkheid voor de eigen
functie en de daarbij horende taken. De medewerkers worden steeds kundiger in het voeren van
gesprekken met bewoners, cliëntvertegenwoordigers en familie en het goed vastleggen van
persoonsgerichte zorg in de cliëntdossiers. In 2021 is de HBO-Vgg van Felixoord gestart met de
opleiding van verpleegkundig specialist. Om die reden is een niveau 4 verpleegkundige gestart
met de opleiding HBO-V. Beide worden intern opgeleid. Daarnaast is er geïnvesteerd op
begeleiding van BBL leerlingen en studenten door meer uren praktijkbegeleiding. Het aanbieden
van de aanvullende scholingen aan niveau 3-ig en niveau 4 medewerkers zonder GVP/ GVS is
in 2021 niet gerealiseerd door de coronaproblematiek maar gaat in 2022 plaatsvinden.

2.3

VEILIGHEID

2.3.1 Wet zorg en dwang/ Leefcirkels.
In 2021 is er Icare-breed verder gewerkt aan het borgen van de Wet zorg en dwang in de
organisatie. Zo zijn de scholingen Wzd afgerond en is de cliëntvertrouwenspersoon
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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 hele 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 BHV
Aandachtspunt in het BHV beleid voor 2021 was het eigenaarschap van het vastgoed, dat deels
eigendom is van Woonzorg Nederland en deels van Icare. Hierover zijn in 2021 duidelijke
afspraken gemaakt. Daarnaast was het plan om de RI&E van Felixoord in 2021 te laten uitvoeren.
Dit is helaas niet gelukt maar is begin 2022 opgestart door de ARBO-preventiemedewerker van
Icare in samenspraak met de manager woon-zorg Felixoord.
2.3.3 Hygiëne
Persoonlijke hygiëne en infectiepreventie zijn in deze tijd waarin het coronavirus een grote rol
speelt binnen de gezondheidszorg een speerpunt. In 2021 is net als in 2020 in grote snelheid en
in korte tijd gewerkt aan protocollen en werkwijzen die hierin ondersteunend zijn. In 2021 zijn
alle hygiëne en infectieprotocollen getoetst en aangepast, zodat deze voldoende ondersteunend
zijn in alle voorkomende scenario‘s. Dit heeft ook tijdens de perioden dat er sprake was van
besmettingen zijn effect bewezen.

2.4 LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT
2.4.1 Basisveiligheid/ 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.
De aanlevering van de indicatoren 2021 zal plaatsvinden voor 1 juli 2022. In 2019 is Icare gestart
met het ontwikkelen van een kwaliteitsdashboard. De doelstelling is om minder handmatig te
meten en dat systemen gegevens zodanig genereren dat meetgegevens/ indicatoren inzichtelijk
worden in een dashboard, zodat zorgverleners direct de feedback krijgen over de actuele situatie
en leren en verbeteren wordt gestimuleerd. Daarnaast worden de resultaten ook op
managementniveaus zichtbaar. Dit dashboard was eind 2021 nog niet gereed. De
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kwaliteitsmeting is daarom in 2021 nog via de kwaliteitsapp van Icare uitgezet net als voor alle
intramurale locaties in Drenthe.
De meting basisindicatoren 2021 geeft de volgende uitkomsten per onderdeel:
Medicatie
In 2018 was het uitvoeren van een medicatiereview niet opgenomen in het medicatieproces. In
2019 is dit proces aangepast en vond er bij alle bewoners met een ZZP indicatie inclusief
behandeling en langer dan 6 maanden verblijf een medicatiereview plaats door de behandelende
arts, de apotheker en de HBO-Vgg van de locatie. In 2021 bleek op deze indicator ook een 100%.
Score.
Uitgevoerde medicatiereview
2018
2019
2020
2021

0%
100%
100%
100%

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. Vanaf 2020 meten we ook de categorie anders.
Uit de meting blijkt dat bij 100% van onze bewoners er afspraken zijn vastgelegd in het dossier
rondom eten en drinken. In de tabel hieronder is per sub-indicator zichtbaar wat is vastgelegd in
het dossier. Er is een daling te zien in de categorie Voorkeur voor eten en drinken, Gewenste hulp
bij eten en drinken en Anders. Een stijging zie je bij Voorkeuren omtrent aanbieden van eten en
drinken en Voorkeuren voor tijd en plaats van eten en drinken. Opvallend is dat in een
verpleeghuis waar de vegetarische leefwijze ter grondslag ligt er maar 69,7% voorkeur voor
bepaald eten en drinken is gescoord. Mogelijk komt dit omdat het vanzelfsprekend is dat op deze
locatie vegetarisch wordt gegeten. Daarnaast verdient ook de indicator Gewenste hulp bij eten en
drinken aandacht. De meting geeft een daling aan maar is niet in lijn met de stijging van de
zorgzwaarte. In 2022 vindt er coaching plaats vanuit de HBO Vgg op dit thema.
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,
frequentie envoor
Voorkeuren
vorm)
tijd en plaats van eten en drinken
Gewenste hulp bij eten en drinken
Anders

2019
81,1%

2020
100%

2021
100%

54,1%
8,1%
2,7%
16,2%

77,7%
61,1%
58,3%
61,1%
11,1%

69,7%
69,7%
63,6%
30,3%
0,0%

Advanced care planning
Deze indicator wordt sinds enkele jaren gemeten. Er is een stijging te zien bij alle categorieën.
Advanced care planning is in Felixoord in 2021 goed onder de aandacht geweest. Bij de categorie
Anders zie je vaak afspraken die relatie hebben met de categorie ziekenhuisopnames of
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behandelafspraken maar genuanceerd zijn. Bijvoorbeeld; een ziekenhuisopname hangt af van de
situatie, mogelijkheden van alternatieve geneeswijzen, overleg wanneer de situatie zich voordoet
welke behandeling er gekozen wordt.
Welke beleidsafspraken zijn vastgelegd in het dossier?
Reanimeren
Levensverlengende handelingen
Ziekenhuisopname
Anders
Er zijn geen afspraken vastgelegd in het zorgdossier

2018
90%
64%
80%
13%
2%

2019
70,3%
45,9%
51,4%
16,2%
0%

2020 2021
94,4% 100%
66,7% 73%
63,9% 91%
63,9% 88%
0%
0%

Decubitus
In 2019 is er voor het eerst een inventarisatie gedaan van de aanwezigheid van decubitus in
Felixoord. In de voorafgaande jaren was dit nog niet eerder geïnventariseerd als
kwaliteitsindicator. Verbeteringen zijn in gang gezet aan de hand van bestaand beleid rondom
inzet decubitus die in de locaties in Drenthe al waren ingezet. In 2021 is een lichte stijging van
de totaal aanwezige decubitus te zien t.o.v. 2020. Er is binnen Felixoord veel aandacht voor het
thema decubitus door inzet van aandachtsvelders en samenwerking met behandeling van
ergotherapie en diëtiek. De genezingstendens lijkt vooralsnog voldoende. Bij 100% van de
aanwezige decubitus was bij aanvang zorg al het aanwezige risico op decubitus gescoord.
Aanwezige decubitus
Categorie 2
Categorie 3
Categorie 4
Totaal

2019
13,5%
2,7%
0%
16,2%

2020
0%
5,6%
0%
5,6%

2021
0%
3,0%
3,0%
6,0%

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 zelf. Op deze manier kan inhoudelijk
duiding worden gegeven aan de cijfers en wordt het lerend vermogen op de woonzorglocaties
zoals Felixoord versterkt. Geconcludeerd kan worden dat Felixoord/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 Felixoord/Icare hier aan werken. De uitgebreide halfjaarlijkse analyses onvrijwillige zorg
met de reactie van de cliëntenraad is opgenomen in de bijlage van het kwaliteitsverslag Locaties
Drenthe . Deze analyse is inclusief locatie Felixoord.
2.4.2 Lerende organisatie
Net als in voorgaande jaren is ingezet om te leren en te ontwikkelen binnen Felixoord. Dit door
middel van Lean methodieken op kort cyclisch sturen, het kernteam en de aansluiting bij de
kennisstructuur van Rayon Intramuraal. Felixoord ontvangt ondersteuning van de vakgroep
HBO-V. De verbinding tussen de vakgroep en Felixoord heeft tot mooie resultaten geleid. Denk
aan versterking en verbetering van het primaire-, ondersteunende- en besturende proces.
Inmiddels leveren alle teams kwaliteit van zorg volgens de richtlijnen van het kwaliteitskader
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verpleeghuizen. De kwaliteitsplannen en de teamplannen zijn opgesteld op basis van de gestelde
kaders in het kwaliteitskader. Door corona zijn teamoverleggen via Teams weggezet. De
teamplannen en teamtaken worden individueel en digitaal gedeeld en gevolgd. Het kernteam
Felixoord is hierin ondersteunend. Leren en verbeteren vindt tevens zijn weg door het doen van
Waarderingsgesprekken. Zie Gebruik van informatie.
2.4.3 Lerend netwerk
Als onderdeel van het kwaliteitskader verpleeghuizen heeft Felixoord in 2018 een convenant
opgesteld met het Leernetwerk. De deelnemers aan het Leernetwerk zijn naast Stichting
Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord:
- Woonzorgcentrum ’t Schild, voor blinden en slechtzienden
- Jah-Jireh, (particulier) huis voor Getuigen van Jehova
- Verburgt-Molhuysen Staete, woonzorgcentrum voor ouderen
In 2021 is binnen dit netwerk op locatie niveau geen contact geweest. In 2022 wordt dit weer
opgepakt door de manager woon-zorg van Felixoord en is Felixoord ook onderdeel van het lerend
netwerk waar nu al de locaties in Drenthe onder vallen. Wel is er gedurende de gehele
coronaperiode intensief (veelal iedere twee of 3 weken) contact geweest met de 6 grotere
zorgaanbieders in de regio op bestuurlijk niveau, om van elkaar te leren, verbeteringen in te
zetten en daarnaast – minder intensief – afstemming te hebben over samenwerking met
netwerkpartners (ziekenhuis, huisarts, GGZ).
2.4.4 Externe behandeldienst
Felixoord huurt externe behandeling voor hun bewoners in van Opella. Alle (para-)medische
specialiteiten kunnen worden ingezet en bijvoorbeeld de verpleegkundige achterwacht wordt
ook via deze organisatie ingehuurd. Daarnaast maakt Felixoord frequent gebruik van
homeopathische artsen en medicatie. Felixoord biedt hiervoor alle ruimte en heeft de apotheker
onder andere geselecteerd op het assortiment homeopathische middelen. Verdere ondersteuning
wordt waar nodig verkregen van de 1e Geneeskundige en het hoofd behandeldienst van Icare.
Vooral rondom de ontwikkelingen betreffende de Wet zorg en dwang speelt de 1e Geneeskundige
van Icare een grote rol. Er is structureel afstemmingsoverleg met Felixoord en de betrokken
behandelaren van Opella. Beide partijen geven aan tevreden te zijn over de samenwerking en de
geleverde behandeling en zorg. Tijdens de corona uitbraak heeft de externe behandeldienst van
Opella conform Icare-beleid hun aandeel geleverd aan de dagelijkse crisisteamoverleggen.

2.5

LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT

In 2021 waren onderstaande thema’s net als in 2020 in het jaarplan van Felixoord belegd op het
gebied van leiderschap, governance en management.
2.5.1 Operationele besturing
Vanaf 2020 is Felixoord aangesloten bij de commissiestructuur van Icare intramuraal. De huidige
commissiestructuur in het rayon Intramuraal is eind 2020 geëvalueerd en zou in 2021 worden
herijkt en passend gemaakt bij de Shared Governance werkwijze van Icare. Door de coronacrisis
en de vele uitbraken in de locaties is dit in 2021 onvoldoende uit de verf gekomen. Daarom wordt
dit meegenomen in 2022. De HBO-VGG van Felixoord is aangesloten bij de vakgroep HBO-VGG
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en daardoor is de communicatie vanuit de verschillende commissies geborgd in de lijn. Felixoord
valt sinds 2021 volledig onder het rayonmanagement Intramuraal en volgt de ontwikkelingen en
aansturing vanuit dit rayon.
2.5.2 Marktontwikkelingen
Felixoord signaleert een toenemende complexiteit van de zorgvraag; de zorgbehoefte van
bewoner en zijn sociale netwerk worden groter en uitdagender. Daardoor groeit de behoefte aan
professionele medewerkers. De arbeidsmarkt kent echter al enige tijd een flinke krapte, waardoor
we meer zijn gaan inzetten op ondersteuning van facilitaire medewerkers en waarin het de
bedoeling is om de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers te intensiveren. Daarnaast
wordt ingezet op een lerende omgeving waarin veel ruimte is voor BOL en BBL leerplekken. Dit
alles met het doel om bewoners kwalitatief goede zorg, ondersteuning en behandeling te bieden.
De inzet op informele zorg is in 2021 net als in 2020 door corona niet tot zijn recht gekomen maar
blijft voor 2022 op de agenda staan.
2.5.3 Stakeholdersmarketing
In 2021 is gestart met het aanpassen en vernieuwen van de website van Felixoord en sluit hierbij
beter aan bij de behoefte van potentiële bewoners. In 2022 wordt dit verder uitgevoerd. De
bezettingsgraad (van het aantal bewoners) is aantoonbaar toegenomen. De locatie Felixoord staat
goed bekend bij stakeholders. Potentiële bewoners, medewerkers, leerlingen en cliënten willen
graag in Felixoord komen wonen of werken. Wekelijks zijn er berichten over Felixoord geplaatst
via verschillende media kanalen. Er is een optimale samenwerking met ROC in de omgeving. Er
is voortdurend gewerkt aan de marketing ten aanzien van de identiteit van Felixoord en de
daarbij horende levensbeschouwing van de vegetariër. De vraag naar bedden voor somatiek is,
net als landelijk, laag waardoor het lastiger wordt om binnen Felixoord deze bedden te vullen.
Om deze reden wordt er nu onderzocht hoe de markt is voor Zorgprofiel VV5 waarbij volledig
sprake is van vrijwillige zorg (open deuren)

2.6

PERSONELE SAMENSTELLING

Felixoord wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar mensen zichzelf mogen zijn. In een krappe
arbeidsmarkt is het aanbod van goed, gemotiveerd en gekwalificeerd personeel bijzonder schaars.
In 2020 was de afbouw van PNIL al volledig gerealiseerd en is de formatie BBL leerlingen en hun
begeleiding op orde. In 2021 is er blijvend geïnvesteerd op de BBL leerlingen formatie. Daarnaast
is net als in voorgaande jaren door communicatie en via sociaal media bekendheid gegeven aan
Felixoord wat heeft geresulteerd in medewerkers die zich willen binden aan Felixoord. In alle
teams wordt kwalitatieve goede zorg verleend met de juiste functiemix op basis van indicatie en
zorgvraag van de bewoners. De teams bewaken zelf, samen met de HBO-VGG en manager
woon/zorg, hun formatie en de daarbij juiste en gekwalificeerde functies en de financiële
mogelijkheden hierin. Tijdens de weekstart wordt dit steeds in kaart gebracht en toegelicht en
tijdens de MDO wordt steeds gekeken of de afgegeven ZZP nog passend en toereikend is.
2.6.1 Zelfstandige teams
De kwaliteit van zorg is verhoogd mede door het opleiden van (nieuwe) medewerkers. Er is
afscheid genomen van medewerkers, maar ook geïnvesteerd in werving van nieuwe medewerkers
via zij- instroom trajecten en BBL trajecten wat geresulteerd heeft in het verhogen van aantal FTE
maar ook in bekwame en betrokken medewerkers bij Felixoord. Teams blijvend doorlopend
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coaching ontvangen op meer zelfstandigheid. De inzet van Lean methodieken op kort cyclisch
sturen hebben hier positief aan bij gedragen. Het blijven voordoen en meedoen werpt zijn
vruchten af. In 2021 is ingezet op het meer eigen verantwoordelijkheid dragen van teams door
middel van teamplannen. In 2022 wordt dit doorgezet omdat het doel nog onvoldoende is bereikt.
2.6.2 Strategisch opleidingsplan
In zowel 2021 als 2020 is het kwaliteitsbudget o.a. ingezet voor training en opleiding voor
medewerkers (verwachte kosten € 5.000), om een verdiepingsslag te maken ten aanzien van
kwaliteit van zorg, ondersteuning en behandeling. Er is een plan voor inzet stagiaire en opleiden
van zorgmedewerkers die is verwerkt in een strategisch opleidingsplan. Er zijn in 2021
medewerkers gestart met een BBL opleiding voor zowel niveau 2, 3 als 4. Alle scholingen (elearning) rondom de voorbehoudende handelingen zijn door medewerkers gevolgd. Fysieke
scholingen hebben door corona stil gelegen tenzij een scholing noodzakelijk was voor het
verantwoord uitvoeren van zorg.
2.6.3 Woonzorgondersteuner
De rol van de woonzorgondersteuners in het team maakt dat er meer ruimte is voor de
verzorgende om zijn werk naar behoren uit te voeren. Facilitaire werkzaamheden worden
uitgevoerd door de woonzorgondersteuners. Daarnaast is er meer ruimte voor individuele en
groepsaandacht (welzijn) en ondersteuning bij de maaltijden. De inzet van de
woonzorgondersteuner zou in 2021 worden afgebouwd omdat de kwaliteitsgelden dan
ophouden. Het plan was om de inzet dan anders te gaan waarborgen. Dit is in 2021 nog
onvoldoende gelukt en is voor 2022 een uitdaging.

2.7

GEBRUIK VAN HULPBRONNEN

Dit hoofdstuk betreft de wijze waarop Felixoord effectief en efficiënt gebruik maakt van
hulpbronnen om de best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare
financiën en middelen.
2.7.1 Tilhulpmiddelen
Felixoord heeft in 2020 geïnvesteerd in de aanschaf van tilhulpmiddelen, die bevorderend zijn
voor de vermindering van fysieke belasting van de medewerker en de transfer voor bewoners te
optimaliseren. Hiervoor is een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd. De uitkomst van dit onderzoek
heeft geleid tot een meerjarenplan voor aanschaf van Tilhulpmiddelen wat ook in uitvoering is
genomen.
2.7.2 Leefcirkels
Zoals beschreven bij punt 2.3.1 was er een plan ontwikkeld met slimme sensoren/ leefcirkels. Dit
plan wordt binnen alle locaties van Icare uitgerold. In 2021 is dit niet voor Felixoord gerealiseerd
maar de verwachting is dit in 2022 te doen.
2.7.3 Zorgtechnologie
In 2021 is de investering gedaan in aanschaf slimme sensoren voor Felixoord. De implementatie
hiervan gaat in 2022 plaatsvinden. Daarnaast is een belevingstafel aangeschaft waarmee er in de
huiskamers en/of individueel digitale dementievriendelijke muziek- en beeld aanbod geboden
wordt.
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2.8

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Actief gebruik maken van alle bronnen van informatie heeft tot doel inzet van mensen en
middelen, het leveren, monitoren, managen, samen leren en verbeteren van zorg te
ondersteunen. Dit hoofdstuk geeft een weergave van de tevredenheid van medewerkers en
cliënten.
2.8.1 Waarderingsgesprek
In 2020 is gestart met het waarderingsgesprek binnen Felixoord uit te voeren in het ECD. Ieder
half jaar, aansluitend aan de zorgleefplanbespreking vindt het waarderingsgesprek plaats met de
bewoner of diens vertegenwoordiger. Het waarderingsgesprek is in ONS gebouwd wat maakt dat
er op een vrij eenvoudige manier rapporten te generaliseren zijn. Op cliëntniveau worden
verbeteracties goed opgepakt. Men is het meest tevreden over de persoonsgerichte zorg en de
daarbij horende activiteiten aanbod. Ook de communicatie rondom de corona maatregelen is als
positief ervaren. Waar men het minst tevreden over is ligt erg uiteen. Dit gaat soms over de
persoonlijke verzorging, lang wachten op de zorg, wisselende zorgmedewerkers maar vaak is
geregistreerd dat er niets is waar men ontevreden over is. De NPS score n.a.v. de
waarderingsgesprekken is +32. Dit is een lichte daling t.o.v. vorig jaar (+36).
2.8.2 Zorgkaart Nederland
Binnen Felixoord is er aandacht voor het invullen van Zorgkaart Nederland. Na de
zorgleefplanbespreking of na een familiegesprek wordt gevraagd om een reactie te geven op
zorgkaart Nederland. Aan de familie wordt een kaartje uitgereikt met uitleg. 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 de cliënttevredenheidsonderzoek eind 2021 heeft uitgevoerd en er daarnaast voor zorgt dat
deze uitkomsten op Zorgkaart Nederland worden geplaatst (mei 2022). De Clientenraad heeft
positief geadviseerd op deze wijze van meting en heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om
een vraag toe te voegen.
De uitkomsten van de meting voor Felixoord:
Nummer Vraag:

1
2
3

4
5

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?
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6

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
38%

7,8

Nee
62%

Felixoord heeft een rapport ontvangen op locatie niveau. Dit rapport wordt in 2022 in de
bestaande overleggen en kernteam geanalyseerd en besproken en waar mogelijk worden
verbeteracties uitgezet en van elkaar geleerd waar nodig. In het kwaliteitsverslag 2022 is dit terug
te lezen

2.8.3 Familiearena
In 2021 hebben er geen familiearena’s plaatsgevonden ten gevolge van corona. Voor 2022 zijn
deze gepland voor alle afdelingen.

Nawoord
Het jaar 2021 is gestart met corona en eindigde met corona. In het voorjaar was er sprake van de
lockdown, gelukkig niet zo streng en ingrijpend als de lockdown in 2020, en in het najaar was er
een enorme corona-uitbraak. Na een pittige zomer van hard werken met weinig medewerkers
kwam er een corona crisis achteraan. Helaas moest ook Felixoord er aan het einde van het jaar
aan geloven en was er een grote uitbraak die moeilijk onder controle te krijgen was. Ondanks alle
moeilijkheden hebben we binnen Felixoord kwaliteit van zorg kunnen blijven leveren met de
hulp van iedereen; familie/mantelzorgers, vrijwilligers, CR, medewerkers Felixoord,
zorgmedewerkers intramuraal en extramuraal, ondersteunende diensten, de behandeldienst van
Opella en Icare.
In september 2021 is een nieuwe manager woonzorg (ondergetekende) binnen Felixoord gestart
door middel van een opleidingsplek. Deze gaat in een jaar worden opgeleid door zijn voorganger
en collega managers woon-zorg Intramuraal. Felixoord is trots. De manager woon-zorg bedankt
alle medewerkers voor hun inzet. Felixoord kreeg een compliment van de cliëntenraad en de
ondernemingsraad in de evaluatie jaarplan 2021 dat ondanks corona toch mooie stappen zijn
gezet.

Manager woon/zorg Felixoord
Joram Wagtelenberg
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