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1 Inleiding 
 
De Zwarte Racker is een kleinschalig woon- en zorgcentrum midden in het Drentse dorp Nieuw-
Schoonebeek.  
Wij bieden 24-uurs verzorgd wonen aan ouderen die door fysieke en psychische beperkingen niet 
meer zelfstandig thuis kunnen wonen. 
Met deze bijzondere woonplek willen we graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit van wonen van 
ouderen uit Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen en de regio, zodat ze langer en prettiger in hun 
vertrouwde leefomgeving kunnen blijven wonen. 
 
Ons wooncentrum is een huis vóór en ván de bewoners. Ons uitgangspunt is dat de bewoners zelf 
bepalen wát zij willen doen, hoe ze het willen doen en wanneer ze het willen doen. Op die manier 
behouden ze zelf de regie over hun leven. Wij voorzien in een vertrouwde, huiselijke leefomgeving 
en bieden en persoonsgerichte zorg. Hierbij vinden we het vanzelfsprekend dat het welzijn, de 
autonomie en de persoon van de cliënt erkend en gerespecteerd worden.  
 
Het jaar 2021 is het tweede jaar waarin we te maken hadden met Covid-19. Dit heeft onze 
organisatie en onze plannen zeker beïnvloed. Toch zijn we er in geslaagd om met elkaar, het team, de 
cliënten en de mantelzorgers, stappen te zetten. In dit kwaliteitsjaarverslag doen we verslag van 
onze resultaten. 
 
Nieuw – Schoonebeek 
Juni 2022 
  

Voorlezen in de woonkamer 
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2 Onze organisatie 

In dit hoofdstuk beschrijven we wat onze kernwaarden, missie en strategie zijn1.  
 
2.1 Kernwaarden  
De Zwarte Racker is de enige voorziening voor 24-uurszorg in Nieuw-Schoonebeek en de omliggende 
kernen. In combinatie met het al bestaande dagcentrum De Beek is sprake van een laagdrempelige 
en gezellige ontmoetingsplek voor inwoners uit de lokale gemeenschap en in het bijzonder ouderen. 
Zodra sprake is van een zorgvraag dan kan hierin worden voorzien en indien de zorgvraag dusdanig 
toeneemt dat cliënten afhankelijk worden van WLZ-zorg, dan kunnen ze in principe in hun eigen 
vertrouwde omgeving blijven wonen.  
 
Het doel van kleinschalige zorgvoorziening Zwarte Racker is om in Nieuw-Schoonebeek een 
kleinschalig woonzorgcentrum te kunnen zijn voor de ouderen uit het dorp en de directe omgeving.  
De volgende kernwaarden zijn hierbij van belang:  
- Het is een centrum voor cliënten uit het dorp en regio. 
- Ouderen kunnen zo lang mogelijk in Nieuw-Schoonebeek blijven wonen. 
- Er is sprake van goede samenwerking tussen familie, mantelzorgers, vrijwilligers en professionele 

zorgverleners. 
- Bezoek en ontmoeting zijn vanzelfsprekend. 
- Welzijn en autonomie van de cliënt worden erkend en gerespecteerd. 
- Er wordt samengewerkt met lokale zorgorganisaties, huisartsen, behandelaars en 

maatschappelijke organisaties. 
- Er wordt actief deel uitgemaakt van de lokale gemeenschap. 
 
2.2 Missie  
Uit de kernwaarden volgt de missie van de organisatie:  
- De Zwarte Racker biedt, in een woonzorgvoorziening,  

passende zorgverlening, gevarieerde en leuke 
dagactiviteiten voor de oudere inwoners met een 
zorgbehoefte uit Nieuw-Schoonebeek en de regio. 

- Voor cliënten, bezoekers en (vrijwillige) medewerkers is de 
Zwarte Racker een gezellige en vertrouwde omgeving 
dichtbij huis. 

- De Zwarte Racker draagt bij aan de leefbaarheid, vitaliteit en 
kwaliteit van de lokale gemeenschap.  
 

2.3 Strategie  
De missie van de Zwarte Racker wordt op de volgende wijze uitgevoerd: 
- Het bieden van geïndiceerde zorg- en dienstverlening op basis van zorg in natura en huisvesting 

op basis van rechtstreekse verhuur aan cliënten. 
- Er is een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van gezamenlijke en individuele activiteiten en 

dienstverlening dat aansluit op de behoefte van cliënten en bezoekers. Het is hierbij 
vanzelfsprekend dat familieleden en andere naasten nauw bij de zorg- en dienstverlening 
betrokken worden. 

- Er wordt nauw samengewerkt met inwoners en (maatschappelijke) organisaties uit Nieuw-
Schoonebeek en omgeving. 

 
1 Uit Ondernemingsplan Zwarte Racker, 31 juli 2019 

muziekoptreden 
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- Er wordt gewerkt binnen een eenvoudige organisatiestructuur. De Raad van Bestuur vormt de 
directie en is, vanwege de beperkte schaal van de organisatie, dagelijks aanwezig en bij de zorg- 
en dienstverlening betrokken; Er is tevens een Cliëntenraad en een Raad van Toezicht. 

- Medewerkers zijn goed opgeleid en hebben actuele kennis van relevante ziektebeelden en de 
wijze waarop hierbij passende zorg- en ondersteuning geboden kan worden. 

- Er worden stage- en opleidingsplaatsen geboden, op de eerste plaats aan de jongeren uit het 
dorp of de omliggende kernen. 

- De zorgvoorziening voert een gedegen kwaliteitsbeleid en werkt aan optimale kwaliteit en 
veiligheid voor bewoners. 

 

 

  

Spel en beweegactiviteit 
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3 Onze cliënten 

Het woonzorgcentrum richt zich op ouderen met een langdurige hulpvraag vanwege een lichamelijke 
of geestelijke beperking. Zij kunnen niet meer zelfstandig in hun eigen huis wonen en hebben 
behoefte aan een omgeving waar altijd zorgverleners in de nabijheid zijn. De beoogde doelgroep 
betreft de volgende indicaties en omvang (peildatum december 2021). 

Clientpopulatie (peildatum december 2021) Aantal 
VV 4 0 
VV 5 7 
VV 6 9 
Leeg 0 

 

Totaal WLZ 
 
 

16 
 
 

 
Er zijn geen afzonderlijke afdelingen voor psychogeriatrische en somatische cliënten. Beide groepen 
wonen en leven door elkaar heen. De ervaring op het dagcentrum heeft geleerd dat zorgvragers 
elkaar kunnen ondersteunen, stimuleren en prikkelen en dat apathisch gedrag hiermee kan worden 
beperkt.  
 
De bekostiging van de zorg is voorzien op basis van het Volledig Pakket Thuis. 
 

4 Onze Kwaliteit 
Om de kwaliteit van de verpleegzorg in Nederland te verbeteren is in 2017 een landelijk 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg vastgesteld. De Zwarte Racker heeft in 2021 een kwaliteitsbudget 
ontvangen van Zorgkantoor Zilveren Kruis en uitvoering gegeven aan de 8 thema’s van het 
Kwaliteitskader. In dit hoofdstuk worden de resultaten en voortgang van 2021 beschreven. 

4.1 Thema Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
In 2021 hebben we de uitvoering van persoonsgerichte zorg in de Zwarte Racker verder verdiept en 
vormgegeven. Dit hebben we aan de hand gedaan van 6 verschillende thema’s: 
 
1. Werken in het huis van de bewoner en omgaan met dementie. 
- Het grootste deel van het team heeft een E-learning Dementie gevolgd en een certificaat 

behaald.  

- Bewoners worden positief gestimuleerd om deel te nemen aan de diverse huishoudelijke zaken.  

- Er is meer aandacht voor de aankleding van de huiskamer. 

- Welzijn wordt meer en meer geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld 

koffiedrinken in het appartement van de bewoner, één op één wandelen, spelletje doen met één 

persoon, fietsen op de duofiets, persoonlijke aandacht geven. 

2. Mogelijkheden bekijken van ondersteuning door Waardigheid & Trots op locatie. 
- De interim manager heeft discussies gevoerd met het team waar zogenaamde procesmeters met 

verbeterpunten uit zijn voort gekomen. De verbeterpunten worden nu stap voor stap uitgewerkt. 
Het gaat hierbij om verbeterpunten op het gebied van: Taken en werkzaamheden; inefficiëntie 
en knelpunten; gezamenlijk geformuleerde oplossingen en werkwijzen. 



 
 

7 
Kwaliteitsjaarverslag 2021  
juni 2022-Woonzorgcentrum Zwarte Racker 

- Een belangrijk aspect is de communicatie in het team. Voor 2022 is een vergaderschema 
gemaakt hoe we de communicatielijnen laten lopen. Alles is vastgelegd in teamvergaderingen, 
Mic-vergaderingen en loopbaangesprekken. 

 
3. Inventarisatie van thema’s die in de komende jaren van belang zijn voor persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning. 
- De thema’s die in ons kwaliteitsplan voor 2022 staan, zijn: “Werken in het huis van de bewoner; 

wat betekent dit voor ons?” en “Omgang met dementie”. De thema’s komen gedurende het hele 
jaar aan de orde d.m.v. discussie en training. 

- Verder hebben we het voornemen om activiteiten op te zetten rond de levensverhalen van 
bewoners. 

 
4. Elk halfjaar een evaluatie van zorgplannen met alle cliënten en hun naasten. 
- De leidinggevende houdt zicht op de zorgplannen. Deze worden twee keer per jaar geëvalueerd 

en bijgesteld. 
- De evaluaties lopen goed, medewerkers zijn er serieus mee bezig en de zorgplannen zijn actueel.  

 
5. Evaluatie van familiegesprekken met cliënten en families en het gebruik van Caren Zorgt. 
- Dit is besproken tijdens de familiebijeenkomst in juni. Men is over het algemeen positief over het 

gebruik van Caren Zorgt. Een volgende stap is dat mantelzorgers ook hun vragen kunnen stellen 
in Caren Zorgt. Dit moet vooraf met de mantelzorgers besproken worden. 
 

6. Professionaliseren van rapportages door E-learning volgens de SOAP – methode. 
- De SOAP methode is uitgewerkt en gepresenteerd door twee stagiaires. Na een proefperiode is 

de conclusie dat het voor dit team niet werkt. Er wordt gekeken naar een andere methode die 

ook recht doet aan de eisen die gesteld worden aan rapportage.  

- Een nieuwe methode is nog niet ingevoerd. Alle rapportages en zorgplannen worden in 2022 

gescreend door 2 medewerkers; dit in het kader van de opleiding van een andere medewerker. 

Inmiddels is er een voorlichting geweest voor alle medewerkers hoe in ONS te rapporteren. 

- Mede door ondersteuning van een verpleegkundige aan het team zijn de rapportages over de 

hele lijn verbeterd. 

De voortgang van de zorg voor de cliënten en de zorgleefplannen worden besproken tijdens de 
reguliere VIG overleggen. Daarnaast zijn er in 2021 twee bijeenkomsten geweest met de 
mantelzorgers. 
Omdat de uitvoering van persoonsgerichte zorg en ondersteuning niet alleen een taak van het team 
is, zijn er bij de Zwarte Racker ook cliënten, families en de Cliëntenraad betrokken bij de verdere 
uitwerking en uitvoering van de thema’s. 
 

Zomerweken: Beauty-dag 
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4.2 Thema Wonen en welzijn 
1. Een individueel welzijnsplan voor iedere bewoner met accent op zinvolle tijdsbesteding, 
dagbesteding individueel en in de groep. 
- Met alle cliënten worden interviews gehouden over een persoonlijke invulling van een zinvolle 

daginvulling. Op basis hiervan wordt er voor iedere bewoner een individueel welzijnsplan 

ontwikkeld.  

2. Zinvolle tijdsbesteding voor alle cliënten. Uit ervaring is 
gebleken dat groepsgerichte activiteiten niet voor iedere cliënt 
zinvol en wenselijk zijn. 
- Door de inzet van de tijdelijke coronabanen is er veel extra 

tijd en aandacht geweest voor de individuele wensen van 
bewoners ten aanzien van activiteiten. De activiteiten 
variëren van bewegingsactiviteiten, creatieve activiteiten, 
het samen lezen van een krant, gedichten lezen, de 
wekelijkse bingo of puzzelen. Eén keer per kwartaal komt 
er een pastoraal werker langs voor een gezamenlijke 
Viering. 

- Maar ook de ‘gewone’ huiselijke activiteiten zijn waardevol, zoals televisie kijken, een praatje 
maken, helpen bij het bereiden van de maaltijd en een kaartje leggen. Ondanks de beperkingen 
door corona zijn er veel extra activiteiten georganiseerd voor de cliënten. Zo hebben we tien 
weken lang de “Zomerweken” gevierd met; een turndemonstratie, picknick, muziek en zang met 
‘liedjes uit de oude doos’, kermismiddag, muziekmiddag, beauty-dag, buffet, campingweek, 
fotospeurtocht en een Drentse week. Daarnaast zijn er tijdens de feestdagen, zoals Pasen, 
Pinksteren, Sinterklaas en Kerstmis extra activiteiten georganiseerd. Er was een Paaslunch, een 
Sinterklaasfeest, een kerstdiner en een Kersthuis. Zelfs Valentijnsdag is gevierd met creatieve 
knutselwerken en mooie liefdesverhalen. 

 
Verder hebben we ons m.b.t. de activiteiten gericht op de volgende aspecten: 
- Huidige bewoners participeren zoveel mogelijk in dagelijkse werkzaamheden, worden positief 

gestimuleerd mee te helpen bij diverse huishoudelijke taken en worden positief gestimuleerd of 
“verleid” tot activiteiten.  

- Voorkomen van “pamperen” van bewoners. Dit is een “restverschijnsel” van de eerste 
coronaperiode, waarin we er alles aan hebben gedaan het de bewoners zoveel mogelijk naar de 
zin te maken. 

- ‘Agenda’s in de kamer van de bewoner’ en ‘naambordjes bij de medewerkers’ hebben geholpen 
bij het versterken van een gevoel van eigen regie. 

- In het activiteitenplan voor 2022 zoeken we naast rust naar voldoende evenwicht en variatie; In 
relatie met de buitenwereld borgen we hiermee een stukje welzijn in de organisatie. We willen 
graag de buitenwereld binnenhalen, zodat de bewoners minder geïsoleerd zijn. Zo doen we in 
2022 mee aan het volksfeest en het muziekfestijn Folk an de Gruppe. 
Er wordt wekelijks een activiteitenplanning verspreid onder bewoners en toegezonden aan de 
mantelzorgers. Dit is wel mede afhankelijk van de kwaliteitsgelden. 

- Het menu wordt vanaf najaar 2021 vermeld op een wand in de huiskamer. 
- Bewoners betrekken bij het (voor)bereiden van de maaltijd komt op gang. 
- Na de maaltijd slapen er sommige bewoners in de woonkamer wat niet wenselijk wordt 

gevonden. Na de maaltijd worden de bewoners die willen slapen, gestimuleerd naar hun eigen 
appartement te gaan waar ze rustig kunnen slapen. Al deze zaken worden besproken met 
mantelzorgers, via de mantelzorgersbijeenkomst of via het zorgplan van de bewoner.  

Samen bakken 
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3. Inzet op het betrekken van vrijwilligers bij diverse taken en werkzaamheden. 
Door de coronapandemie hebben we ons vrijwilligersbeleid ook in 2021 minder goed vorm 
kunnen geven dan gewenst. De welzijnswerker die het vrijwilligersbeleid heeft gecoördineerd, 
heeft veel contacten gelegd in het dorp. Ook via social media (facebook en de website) is 
geprobeerd om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Voor onze tuin, die wordt ingericht als een 
beleef- en beweegtuin, zoeken we vrijwilligers voor het onderhoud. Daarnaast zijn we op zoek 
naar vrijwilligers voor diverse taken en werkzaamheden bij recreatie, wonen en koken. 
Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om in 2021 nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Deels 
omdat vrijwilligers terughoudend zijn zich in deze tijd aan te melden en deels doordat wij in 
sommige periodes mensen ‘buiten de deur hebben gehouden’ om onze bewoners te 
beschermen tegen corona. 

 
4. Uitbreiding van vormen van familieparticipatie; evalueren gebruik van Caren Zorgt. 
- De mantelzorgers zijn zeer positief over Caren Zorgt, geven complimenten en vinden het goed 

werken. 
- Mantelzorgers plannen nu ook zelf in de agenda. 
- De evaluatie van het Zorgplan wordt standaard halfjaarlijks ingepland door melding vanuit ONS 

én uitgevoerd door de EVV-er. 
- In 2021 (in juni en november) hebben er twee familiebijeenkomsten plaatsgevonden. In deze 

bijeenkomsten is gesproken over de volgende onderwerpen: 
Coronamaatregelen binnen Zwarte Racker; bewonersactiviteiten; inrichting van de tuin; Caren 

Zorgt; aandachtsvelden; communicatie richting mantelzorgers; de verwachtingen die wij hebben 

ten aanzien van de taakverdeling mantelzorgers versus Zwarte Racker; huishoudelijke en 

dagelijkse zaken binnen Zwarte Racker; servicekosten; coronavaccinaties/boosters; het  

cliënttevredenheidsonderzoek en kerst 2021. 

- Met name het verbeteren van de communicatie blijft een punt van aandacht. Het is voor de 

bewoners en mantelzorgers niet altijd duidelijk wat de taakverdeling is m.b.t. klein onderhoud in 

het appartement; wat valt wel onder de (huishoudelijke) zorg en wat niet; artsen- en 

specialistenbezoek: is dat een taak voor de mantelzorger of voor Zwarte Racker. Aan de hand van 

meerdere voorbeelden is in de familiebijeenkomst besproken wat wel en wat niet verwacht 

wordt van de mantelzorger. Dit zal ook op papier worden gezet zodat iedere bewoner, 

mantelzorgers én de medewerkers weten wat de precieze afspraken en taakverdelingen zijn. 

- In augustus is er een gezellige, informele avond georganiseerd voor mantelzorgers, het team en 

de bewoners met een buffet en livemuziek. Dit is zeer positief ontvangen. 

- Bij de mantelzorgers is er vraag naar themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over de omgang met 

bepaalde ziektebeelden. Hier gaan we in 2022 mee aan de slag. 

5. Aandacht voor wooncomfort en inrichting van de huiskamer en de tuin in relatie tot de 
zorgbehoefte van de cliënten. Het onderwerp ‘bewegen binnen en buiten’ wordt uitgewerkt. 
- Het dagelijks bewegen in de huiskamer vindt plaats onder leiding van de huiskamermedewerker 

(kwaliteit, variatie én frequentie dienen wel bewaakt te worden). 
- Eén keer per week is er sport en spel met diverse attributen. 
- We stimuleren het wandelen in de tuin met en door de bewoners. 
- We willen een buurtsportcoach inzetten bij het bewegen; eventueel kunnen we stagiaires van 

het Drenthe College hierin mee laten helpen. Er ligt al een lijntje vanuit het Leader-project “Dorp 
in Beweging”. 

- De beweegtoestellen worden verplaatst naar een betere plaats in de tuin. 
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- In samenwerking met de plaatselijke fysiotherapeut gaan we een beweegactiviteit organiseren, 
eventueel in samenwerking met Dorp (KBO). 

- Akoestiek in de huiskamer blijft een probleem. Meer aandacht voor aankleding en inrichting 
huiskamer is gewenst. Er is een bedrijf ingeschakeld voor advies. Het plafond in de huiskamer 
wordt voorzien van dempend materiaal zodat de akoestiek verbetert. 

- Rust in huiskamer blijft een punt van aandacht. Er zijn regelmatig teveel medewerkers in gesprek 
of in overleg in de huiskamer. Dat geeft onrust en geluidsoverlast. Medewerkers worden hierop 
aangesproken en in de vergaderingen geven we aandacht aan dit punt. 

- Gebouw: de (huis)kamer wordt bij hoge temperaturen erg warm. We zijn aan het onderzoeken of 
er iets van zonwering kan komen. 

- Terras: er is meer schaduw en afscherming gewenst. We denken aan het realiseren van een 
schaduwdoek, afdak of een plataan. Terrasmeubilair is deels vervangen of wordt aangepast.   

 
6. Het uitwerken van levensverhalen (in verschillende vormen) met cliënten i.s.m. familie en team. 
- Bij de intake wordt de familie gevraagd om het levensverhaal van de nieuwe bewoner te 

schetsen. Nu de levensverhalen zijn gemaakt en we de bewoners beter kennen, verschuift de 
aandacht naar het verder uitwerken van dat levensverhaal. Bij diverse activiteiten is er volop 
aandacht voor de verhalen en herinneringen van de bewoners. 

- Vanuit de Zwarte Racker is in samenwerking met de Pastor en kerkelijk werker een programma 
opgesteld. Er is maandelijks een bijeenkomst in kleine gespreksgroepjes voor geïnteresseerde 
bewoners van de Zwarte Racker, afgewisseld door de Pastor en kerkelijk werker. Dit gaat onder 
begeleiding van de medewerker Welzijn. Een keer per jaar is er een herdenkingsdienst rond 
Allerzielen en elk kwartaal een viering in De Beek.  

 
7. Er wordt gewerkt aan een goede borging van de welzijnsaanpak in het team. 
- Het hele team heeft ontzettend veel ervaring en kennis opgedaan door de diverse activiteiten die 

vanuit welzijn in 2020/2021 zijn ontwikkeld en uitgevoerd. 
- We zitten in een proces om welzijn meer te integreren in de dagelijkse werkzaamheden. Dit doen 

we via het zogenoemde Hospitality – het bieden van een goede service en optimale gastvrijheid 
binnen zorg en welzijn. 

- We zijn bezig met een ontwikkelde welzijnsaanpak, d.w.z. aandacht voor de bewoner individueel 
en groepsgewijs. Individuele aandacht kan bestaan uit koffiedrinken in het appartement, fietsen 
met de bewoner, een wandelingetje maken of een gesprekje. Groepsactiviteiten variëren van 
knutselactiviteiten tot kleine uitstapjes. 
 

8. Leaderproject tuin. 
- Vanuit het tuinproject (een Leaderproject ‘Dorp in 

beweging’) wordt er samengewerkt met vier andere 
projecten in Drentse dorpen. Er is onderzoek gedaan 
naar hoe de dorpsbewoners te betrekken bij 
activiteiten. Er zijn contacten gelegd met de KBO, 
PCOB, de stichting Dorpsommetje en verschillende 
verenigingen. 
In het najaar van 2022 moet het Leaderproject 
afgerond zijn en de tuin ingericht zijn 

- Zorg bij de afwikkeling van de projecten: de financiële 
afwikkeling via SNN (de subsidie-gevende organisatie) gaat erg moeizaam. BOKD en Sport 
Drenthe ondersteunen het proces.   
 
 

Leaderproject Dorp in Beweging 
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4.3 Thema Veiligheid 
We maken gebruik van relevante professionele standaarden en richtlijnen en proberen vermijdbare 
schade bij cliënten zoveel mogelijk te voorkomen. Incidenten worden gerapporteerd en zijn een 
onderdeel van het team/VIG overleg. De zorgdossiers zijn beveiligd. 
Daarnaast is er ook aandacht voor veiligheid in het gebouw, technische installaties, voedselveiligheid 
en risico-inventarisaties en evaluaties.  
 
1.Installeren en implementeren van de Vilans protocollen 
- De Vilans protocollen zijn ingevoerd. Viggers hebben een account en raadplegen deze indien 

nodig. 
- Klinimetrie in ONS is voor sommigen al geautoriseerd.  
 
2. Er worden aandachtvelders voor veiligheid thema’s aangewezen die een proactieve rol hebben in 
de informatieoverdracht en aanpak van de thema’s binnen het team. 
- Het werken met de aandachtsvelden komt op gang. Presentaties van de aandachtsvelden door 

medewerkers zijn verdeeld over de teamvergaderingen. “Actuele” zaken worden 
vanzelfsprekend eerder gedeeld. 

Wzd aandachtsvelders zijn een aandachtspunt: onduidelijk of afspraken over Wzd-training en 
informatiebijeenkomst kunnen worden nagekomen. Wzd staat nog in kinderschoenen omdat het hier 
nog niet voorgekomen is. Er zijn bijeenkomsten geweest en de clientvertrouwenspersoon komt 4 x 
per jaar langs zodat het wel onder onze aandacht blijft. 
 
3. Er vindt een aantal keren per jaar teambespreking plaats over de MIC-meldingen. 
- In de VIG/helpende vergaderingen zijn in het voorjaar meerdere meldingen besproken. Daarna 

worden meldingen geëvalueerd in de MIC-commissie; waar nodig kan de evaluatie leiden tot 
aanpassingen van de zorg en preventieve handelingen. 

- Momenteel (zomer 2021) zijn er minder incidenten op het gebied van medicatie. De reden 
hiervoor is dat het team weer op orde is en er minder invalkrachten zijn.  

 
4. In 2021 worden de uitkomsten van de uitgevoerde RI&E uitgewerkt. 
- Er vindt eens in de drie jaar een uitgebreide RI&E plaats. Jaarlijks wordt het RI&E doorlopen op 

actualiteit. 
- In 2021 zijn de uitkomsten van de RI&E van 2020 uitgewerkt in een plan van aanpak en 

uitgevoerd onder coördinatie van een medewerker. 
- Medewerkers hebben een ontruimingsoefening met theorie gevolgd. 
- In september 2021 heeft er, samen met het dagcentrum de Beek, een ontruimingsoefening 

plaatsgevonden.  
- Twee medewerkers hebben het diploma ‘brandbeheer’ behaald.  
- Iedereen in het team heeft een reanimatietraining gevolgd en een diploma behaald.  
- BHV door VIG-ers: bijna afgerond.  
- Plattegronden t.b.v. brand hangen overal, EHBO-kist is op orde etc. 
 
5. Er wordt wekelijks gespoeld in het kader van 
legionellapreventie. 
- In augustus 2021 is een professionele dieptereiniging 

uitgevoerd. 
 
  

Gezellige bingo avond 
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6. De facilitairmedewerkers worden geschoold op gezond en voedselveilig koken. 
- Door Corona is de training van een facilitair medewerker/kok uitgesteld. Een andere facilitair 

medewerker is een andere functie binnen het bedrijf gaan vervullen. 
- De manager onderzoekt momenteel het functioneren van de keukens in de Zwarte Racker en in 

Dagcentrum De Beek. 
- Tijdens discussies en met behulp van de zogenaamde procesmeters, zijn we samen tot het 

opstellen van verbeterpunten gekomen. De verbeterpunten liggen op het gebied van: 
o Taken en werkzaamheden; 
o Inefficiëntie en knelpunten; 
o Gezamenlijk geformuleerde oplossingen en werkwijzen m.b.t. eten, koken, tafels, 

drinken, was doen, opruimen en hygiëne, boodschappen, schoonmaken en tijd voor 
bewoners. 
De verbeterpunten worden nu stap voor stap uitgewerkt.  

 
7. Medewerkers worden geïnstrueerd om waar nodig te werken met beveiligde mail. 
- De Zwarte Racker maakt gebruik van VIPLive en ZorgMail. 
- VIPLive is actief; de VIG’ers gebruiken allemaal VIP mail. 
 
8. Informatiebijeenkomst/discussiebijeenkomst en e-learning georganiseerd voor het team m.b.t. de 
Wzd. 
- “100 Alternatieven” in situaties Wzd is bekend bij het team en de formulieren die nodig zijn als er 

zich een situatie voordoet m.b.t de Wzd zijn aanwezig. De uitgave van de Alternatievenbundel is 

bekend bij het team: deze bundel geeft inspiratie voor passende en vrijwillige zorg aan de hand 

van 85 alternatieven. En sluit nog beter aan bij de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang. 

- Mantelzorgers zijn voorgelicht over de Wzd tijdens een bijeenkomst op 29 juni 2021. 

- Er is kennisgemaakt met de Clientenvertrouwenspersoon (CVP) van Quasir. In het voorjaar van 

2022 komt er een nieuwe CVP van Quasir. 

- Er moet een nieuwe Wzd functionaris worden aangesteld. Er worden hierover afspraken 

gemaakt met de Bremhoeve. Hier zijn we mee bezig en er worden contacten gelegd 

- De Wzd is beleidsmatig afgerond in de organisatie. In het najaar wordt de uitvoering uitgerold 

door twee aandachtsveldcollega’s. 

In 2022 zal er een bijeenkomst plaatsvinden voor alle medewerkers met een uitgebreide 

presentatie over de Wzd. In de vergadering van het VIG-team is hiervoor al aandacht geweest. 

Sensara krijgt een aanvulling met dwaaldetectie zodat bewoners zich vrij kunnen blijven 

bewegen, maar niet kunnen gaan dwalen. 

 

4.4 Thema Leren en verbeteren van kwaliteit 
De Zwarte Racker maakt sinds najaar 2020 onderdeel uit van het lerend netwerk met de Berkenhof, 
de Zorgvilla en de Zorgzaak. Sinds de start van de Zwarte Racker is er ook op onderwerpen 
regelmatig afstemming met o.a. de Berkenhof en Verzorgd wonen in Exloo. In deze netwerken 
worden ervaringen uitgewisseld m.b.t. organisatie en uitvoering van kwaliteitsthema’s en kwesties 
waarmee kleinschalige zorginstellingen in de regio te maken hebben.  
De Zwarte Racker is lid van het Dementienetwerk Drenthe. Het plan was om deze samenwerking in 
2021 met lokale partijen verder op te pakken. Door de pandemie heeft een verdere uitwerking niet 
plaats kunnen vinden in 2021.  
 
Gedurende het jaar heeft er in het kader van het kwaliteitsbeleid regelmatig afstemming 
plaatsgevonden met de inkoper van zorgkantoor Zilveren Kruis. 
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1. Uitbouwen van het lerend netwerk voor medewerkers 
- Het organiseren van fysieke afstemming en uitwisseling tussen zorgmedewerkers is in 2021 door 

de Covid-19 pandemie niet gerealiseerd. Inmiddels is er een afspraak gemaakt over een 
uitwisseling van medewerkers van de Zwarte Racker, De Bremhoeve, De Zorgvilla en Verzorgd 
wonen in Exloo.  

- Afstemming met de huisartsenpraktijken over communicatie, huisbezoeken, benadering 
bewoners enz. Hierover zijn duidelijk afspraken gemaakt. 

 
2. Met het lerend netwerk bekijken of er interne audits bij elkaar kunnen worden uitgevoerd 
- Op directieniveau vindt uitwisseling plaats tussen Zwarte Racker, De Bremhoeve, Zorgvilla en 

Verzorgd Wonen in Exloo. Afgesproken is dat we in 2022 gaan werken aan het uitvoeren van 

audits bij elkaar. 

3. Het kwaliteitsjaarverslag 2020 wordt gemaakt en gepubliceerd op de website 
-    Er is een Kwaliteitsjaarverslag 2020 gemaakt en is gepubliceerd op de website van Zwarte Racker. 
 
4. Documentenbeheersysteem wordt geactualiseerd en ingericht voor medewerkers 
Er wordt gebruik gemaakt van een cloud waarin alle bestanden opgeslagen worden. Deze cloud 
functioneert nog niet naar wens. De cloud wordt opnieuw ingericht om vertrouwelijke documenten 
betreffende de organisatie, af te schermen. Dit is een tijdrovende klus en zal in het voorjaar van 2022 
gerealiseerd worden. 
 
5. Incidentmeldingen worden 2x per jaar geëvalueerd en leiden tot aanpassingen van zorg en  
preventieve handelingen waar nodig 
- MIC-meldingen komen in de teamvergaderingen aan de orde, directe actie volgt bij acute 

situaties. In de MIC-commissie worden de meldingen geëvalueerd en, indien nodig, worden 
procedures bijgesteld. Belangrijk hierbij is de continue aandacht voor veiligheid en het scherp 
houden van medewerkers. Hiermee willen we voorkomen en borgen dat dezelfde fouten niet 
nog een keer gemaakt worden. 

- MIC-formulieren worden digitaal in ONS ingevuld. 
- De interim manager zorgt voor de borging en de coördinatie. 
 
6. Het scholingsbeleid wordt bijgesteld op basis van behoefte, kwaliteitsplan en actualiteit  
- Afgelopen voorjaar waren er mogelijkheden voor scholing met vergoeding (vanuit Provincie 

Drenthe). Niet alle gewenste trainingen en opleidingen gingen door. Een deel van het aanbod 
volgt opnieuw in het najaar. 

- Voor 2022 worden de wensen van de medewerkers en de benodigde deskundigheden in de 
Zwarte Racker naast elkaar gezet en het scholingsbeleid vorm gegeven. 

- Professionalisering van iedere medewerker via E-learning. De E-learnings certificaten worden 
opgeslagen in dossier medewerker. 

 

Knutselactiviteit 
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4.5 Thema Leiderschap, governance en management 
De bestuurders zijn vaak op de werkvloer te vinden. Twee bestuurders werken regelmatig mee in de 
zorg. De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, het beleid, de 
ontwikkelingsprocessen en financiële zaken. 
 
Woonzorgcentrum de Zwarte Racker en Dagcentrum De Beek hebben één Raad van Toezicht (RvT) 
die in 2020 is geïnstalleerd. De Governance code is basis voor het werken door de RvT en Raad van 
Bestuur. De RvT neemt de Governance code als uitgangspunt voor haar werkzaamheden en 
jaaragenda. De statuten van de RvT zijn hierop aangepast. 
 
1. De RvT werkt haar agenda 2021 verder uit op basis van de Governance code 
De Rvt is niet meer volledig en er wordt gezocht naar een 3e lid. Er zijn statuten, waarin de rollen en 
functies vastgelegd zijn.  
De jaarstukken, begrotingen, jaarplannen en beleidswijzigingen worden voorgelegd aan de Rvt. 
Normaal gesproken is er jaarlijks afstemming tussen de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad. Door 
corona is dit in 2021 niet gebeurd.  
 
2. De ondersteuning en facilitering van de RvT en de CR wordt vormgegeven 
Dit is nog niet gebeurd; In 2022 gaan we dit verder uitwerken conform de statuten. 
 
3. Er komt een nieuwe folder voor de Cliëntenraad en vermelding op de website 
Er is in mei een nieuwe folder cliëntenraad uitgebracht en deze is gepubliceerd op de website. 
 
4. De CR wordt in de gelegenheid gesteld om een bindende voordracht te doen voor de benoeming 
van ten minste één lid van de RvT 
- De CR heeft Greet Anholts voorgedragen en zij is nu formeel lid van de RvT. 
 
5. De raad van toezicht of een afvaardiging van de raad van toezicht en de cliëntenraad hebben in 
2021 minimaal één gezamenlijk overleg 
Dit overleg heeft door corona nog niet plaatsgevonden. Dit gaan we snel doen, zodat doel en 
agenda’s op elkaar afgestemd kunnen worden. 
  

De tuin 
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6. Mogelijkheden voor een coördinatierol in het team worden verkend 
- Er is sinds 1 juli 2021 een interim manager aangesteld voor 16 uur per week. 
- Er is een taakverdeling gemaakt tussen bestuurder en interim manager.  
- De interim manager is verantwoordelijk voor: de dagelijkse gang van zaken personeel, 

ziekmeldingen, functioneringsgesprekken, aanname personeel, scholing, nieuwe bewoners, 
teamvergaderingen, teamontwikkeling, mantelzorgvergaderingen, Jaarplan Zwarte Racker, 
Bedrijfshulpverlening en Risico inventarisatie. De interim manager blijft een aantal jaren waarin 
we willen vaststellen of er een manager nodig blijft of dat het een zelfsturend team kan worden. 
Dat kan nu nog niet. 

 
7. In overleg met de cliëntenraad is het cliëntervaringsonderzoek verplaatst naar 2021 
- In december 2021 hebben wij een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder onze 

bewoners om inzicht te krijgen in verschillende aspecten van onze zorg- en dienstverlening. De 
uitkomsten van het onderzoek zijn zeer positief en worden verwerkt in een verslag en komen op 
de website. De verbeterpunten worden geagendeerd in de teamvergaderingen. 

 
Cliëntenraad 
De Cliëntenraad voor De Beek en Zwarte Racker is op 2 september 2020 geïnstalleerd. De 
cliëntenraad werkt volgens het nieuwe reglement dat is gebaseerd op de Wmcz 2018. De 
cliëntenraad en de RvT hebben door corona in 2021 niet samen vergaderd. 
 
Klachten 
De Zwarte Racker heeft een klachtenregeling en een 
klachtenfunctionaris. In de klachtenregeling is geregeld hoe 
klachten binnen onze zorgorganisatie behandeld worden, naar 
de richtlijnen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg 
(Wkkgz). Als iemand niet tevreden is kan een klacht ingediend 
worden bij de betreffende zorgverlener, de klachtenfunctionaris 
of een externe geschillencommissie. In 2021 zijn er geen 
klachten ingediend.  
 
 
4.6 Thema Medewerkerssamenstelling    
In de Zwarte Racker vindt zorg- en dienstverlening plaats door een team van gekwalificeerde en 
deskundige medewerkers. Dit team omvat zorginhoudelijke, welzijn- en huishoudelijke functies. 
Het streven was om op termijn te werken met zelfregelende teams. Ervaring heeft inmiddels geleerd 
dat een vorm van ondersteuning en begeleiding voor het team nog nodig is. Eerst moet de 
organisatie op orde zijn en daarna kan er vastgesteld worden of een zelfsturend team een optie is. 
Deels omdat het team in deze samenstelling nieuw is, maar ook doordat de Covid-19 pandemie veel 
van iedereen heeft gevergd. Begin 2021 is het punt van meer directe ondersteuning van het team 
nader uitgewerkt door de directie en is er per 1 juli een interim manager aangesteld. 
Er wordt uitgegaan van een 24-uursbezetting afgestemd op de specifieke behoefte van de 
zorgvragers die zijn opgenomen in het woonzorgcentrum. Tijdens intensieve zorgmomenten zijn er 
altijd minimaal 2 zorgverleners beschikbaar. Daarnaast is overdag en ’s avonds ook altijd een 
huiskamermedewerker aanwezig. Ook is tijdens iedere dagdienst aandacht voor zingeving en zinvolle 
dagbesteding. 
 
Een verpleegkundige, niveau 4, is beschikbaar via inhuurafspraken met 2 vrijgevestigde 
verpleegkundigen. Daarmee heeft de Zwarte Racker geborgd dat er een beroep kan worden gedaan 
op een BIG geregistreerde verpleegkundige, die snel ter plaatse kan zijn. Met de lokale huisartsen zijn 

Kippen in de tuin 
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afspraken gemaakt over huisbezoek bij cliënten en de POH’er komt langs voor bepaalde 
onderzoeken.  
De Zwarte Racker heeft afspraken gemaakt met een diëtiste die op huisbezoek kan komen om 
positief eetgedrag bij (enkele) bewoners te stimuleren. Ook komen de fysiotherapie en pedicure 
langs voor behandeling van bewoners. 
 
Bij de start van 2021 waren er 31 medewerkers in dienst. Gedurende dit verslagjaar zijn er 6 
medewerkers uit dienst gegaan en zijn er 8 medewerkers in dienst gekomen. 
 
Scholing 
Om goede zorg te kunnen bieden is het belangrijk dat medewerkers goed gekwalificeerd zijn maar 
ook dat ze hun kennis en vaardigheden actueel  houden en verder ontwikkelen. Zwarte Racker biedt 
jaarlijks aan meerdere BOL- en BBL-studenten een leerplek binnen het woonzorgcentrum. Voor het 
vervullen van stageplekken werkt Zwarte Racker samen met verschillende scholen en opleidingen in 
de regio. 
Ook voor medewerkers in dienstverband is het mogelijk een opleiding te volgen; er is een jaarlijks 
budget voor deskundigheidsbevordering voor het gehele team. 
Alle verzorgende en verpleegkundige medewerkers worden, zodra ze in dienst komen, ingeschreven 
bij het V&VN register, de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden in Nederland. 
Hiermee hebben ze ook recht op toegang tot het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en 
Verzorgenden (Kwaliteitsregister V&V), waarin de kwaliteit, bijscholing en actuele deskundigheid van 
de medewerkers wordt geregistreerd. 
Daarnaast zijn de VIG’ers geschoold in het gebruik van ONS/Nedap en het maken van 
zorgleefplannen.  
In 2021 liepen 3 mensen stage bij Zwarte Racker en werden door medewerkers e-learnings en 
trainingen voor verschillende onderwerpen gevolgd. 
 
1. Mogelijkheden van meelopen bij collega-organisaties worden opnieuw bekeken. Afspraken worden 
in het lerend netwerk gemaakt. 
- Er is contact geweest over de uitwisseling van medewerkers over en weer met collega-

instellingen, De Bremhoeve, De Zorgvilla en Verzorgd wonen in Exloo. 

Inmiddels zijn hierover afspraken gemaakt. 
 
2. Er zijn periodieke gesprekken waarin competentie- en loopbaanontwikkeling aan de orde komen 
- Er zijn voortgangsgesprekken gevoerd door bestuurder. De verslagen zijn gedocumenteerd. 
 
3. Training ‘Omgaan met dementie’ en training ‘wat is belangrijk bij koken in de zorg’. Voor 
huiskamermedewerkers en helpenden. 
- Het grootste deel van het team heeft een E-Learning ‘Dementie’ gevolgd en heeft een certificaat 

behaald. 
- Koken in de zorg: Er is nog weinig actie geweest op dit onderwerp. Deels vanwege het tijdsaspect 

en deels door de beperkingen van Corona. De training is afgezegd en volgt opnieuw in het najaar.  
 
4. Het scholingsbeleid wordt bijgesteld op basis van de behoefte en noodzaak.  
Deskundigheidsbevordering, zoals bij de kwaliteitsthema’s wordt genoemd, wordt hierin opgenomen. 
- Interim manager is gestart met Proces meters. Scholing is hierbij ook een aspect. 
- Er is een overzicht gemaakt van medewerkers en functiegroepen, welke wensen en behoeftes er 

bij hen bestaan t.a.v. bepaalde scholing en trainingen. Hierbij zijn de BHV en de tilcursus 
verplichte onderdelen. 
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5. Medewerkers worden gestimuleerd om klinische lessen voor te bereiden en te organiseren 
- Het team regelt dit zelf (bijvoorbeeld darmspoeling, spuiten vitamine B12). Via de 

aandachtsvelders worden ook klinische lessen ingepland. O.a. SOAP en Dementie.  
- De klinische lessen worden opgepakt door de medewerkers indien nodig.  

 
6. Het volgen van E-learnings zal worden gestimuleerd. Dit is ook een onderdeel van discussies bij 
persoonsgerichte zorg en ondersteuning en veiligheid. 
- De E-learnings zijn de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer en 

worden niet in werktijd uitgevoerd. De kosten worden door de Zwarte Racker 
betaald. 

 
7. Het medewerkers-tevredenheidsonderzoek vindt plaats in 2021 
- Het medewerkers-tevredenheidsonderzoek is verschoven naar maart 2022. 

Op dit moment worden de uitkomsten verwerkt tot een verslag. 
 
8. Lidmaatschap van V&VN voor medewerkers; Toegang tot het 
Kwaliteitsregister van V&V. 
- Ieder teamlid heeft een eigen portfolio. Dit onderdeel zal verder 

opgepakt worden door de interim manager.  
 
 
4.7 Thema Gebruik van hulpbronnen 
Zwarte Racker is met de start in januari 2020 een vrij nieuwe organisatie en nog volop bezig met het 
ontwikkelen van het administratieve proces. Ook in 2021 is er veel tijd en energie gestoken in het op 
orde brengen van de administratieve taken, de werkprocessen en protocollen. Het maken van 
afspraken omtrent de ondersteunende taken van de administratie is belangrijk om transparantie en 
efficiëntie in het proces te behouden. De basis is op orde, maar er wordt continue gewerkt aan de 
doorontwikkeling. 
 
Voor het digitaal verwerken van gegevens maken we gebruik van het Elektronisch Cliëntendossier 
(ECD) van ONS/Nedap. Alle zorgmedewerkers die hierin rapporteren en zorgleefplannen maken zijn 
hiervoor geschoold.  
De Zwarte Racker maakt gebruik van Sensara Care en GPS trackers. Sensara Care is in alle 
appartementen geïnstalleerd. Hiervoor hebben de cliënten toestemming gegeven. 
 
1. Gebruik van Wzd formulier in ONS; Onderzoeken mogelijkheden medicatie en agenda in ONS. 
- De medicatie app wordt in 2022 in gebruik genomen in overleg met de apotheek. 
 
2. Onderzoeken meerdere mogelijkheden van Sensara; waar nodig scholing voor een digicoach 
- Sensara wordt breder ingezet als het nodig is: bijvoorbeeld een bewoner met dwaalgedrag - dan 

wordt er detectie aangebracht zodat diegene niet gaat dwalen . 
 
3. Mogelijk gebruik van GPS trackers wordt onderzocht 
- We gaan geen gebruik maken van GPS trackers. Er is gekozen voor een detectie systeem van 

Sensara. 
4.8 Thema Gebruik van informatie 
In 2021 zijn cliënten en mantelzorgers regelmatig per mail of per nieuwsbrief geïnformeerd over 
ontwikkelingen in het woonzorgcentrum. In juni en in november is er een familiebijeenkomst 
georganiseerd (zie ook 4.2, punt 4). 
 

De tuin 
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Alle informatie die van belang is wordt vastgelegd. Dit wordt bewaard in een Cloud. Nog niet alle 
medewerkers hebben toegang tot de Cloud. We zijn op dit moment bezig om een nieuwe inrichting 
van de cloud te ontwikkelen. De zorginhoudelijke documenten zoals protocollen en werkafspraken 
zijn tot die tijd in ONS/Nedap ondergebracht. Daarnaast zijn de protocollen in te zien via ons 
abonnement bij Vilans. 
 
Overleg- en communicatiestructuur 
Het bestuur overlegt ongeveer 4 keer per maand. Daarnaast vindt er 1 keer per maand een totaal 
teamoverleg plaats, 1x per maand een zorgteamoverleg en 1 keer per maand een overleg van 
huiskamermedewerkers met facilitaire medewerkers. 
De cliëntenraad vergadert 1 keer per kwartaal en daarbij ook regelmatig met de bestuurder. Ook 
vergadert de cliëntenraad minimaal één keer en bij voorkeur meerdere keren per jaar met de Raad 
van Toezicht.  
De RvT vergadert 1 keer per kwartaal.  
 
Van alle overleggen worden verslagen gemaakt waarin de afspraken worden vastgelegd. In 2020 is 
gestart met de uitgave van een nieuwsbrief voor het team. In 2021 is er 6 keer een nieuwsbrief aan 
de medewerkers verstuurd. Hierin worden nieuwtjes, weetjes en huishoudelijke mededelingen 
geplaatst voor de medewerkers.  
De mantelzorgers worden regelmatig per mail op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen 
het woonzorgcentrum. Ook zij ontvangen af en toe een nieuwsbrief over het reilen en zeilen in 
Zwarte Racker. Daarin vertellen we nieuwtjes over bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de tuin, het 
activiteitenprogramma en doen we verslag van de feestdagen. Op die manier proberen we hen te 
betrekken bij alles wat er binnen Zwarte Racker gebeurt. 
 
Daarnaast worden er informatie, nieuwtjes en foto’s gedeeld op de facebookpagina en website van 
Zwarte Racker.  
 
Cliëntervaringsonderzoek wordt uitgevoerd in 2021 
- In december 2021 hebben wij een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder onze 

bewoners om inzicht te krijgen in verschillende aspecten van onze zorg- en dienstverlening. De 
uitkomsten van het onderzoek zijn zeer positief en zijn verwerkt in een verslag en geplaatst op de 
website. 

  

Genieten van de tuin 
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Indicatoren IGJ 

5.1 Kwaliteitsindicatoren Basisveiligheid 
Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking: Percentage cliënten op de afdeling waarbij 
vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen zijn toegepast 
Op de afdeling zijn er tijdens de afgelopen 30 dagen bij al onze 15 cliënten geen middelen en 
maatregelen rond vrijheid toegepast. 
 
Continentie: Percentage cliënten op de afdeling waarbij een plan voor zorg rondom de toiletgang is 
vastgelegd in het zorgdossier 
Bij alle 15 cliënten is er een plan voor zorg rondom de toiletgang aanwezig in het zorgdossier. 
Er zijn afspraken vastgelegd over:  

- Manieren waarop cliënt ondersteund kan worden om de toiletgang zoveel mogelijk 
zelfstandig uit te (blijven) voeren 

- Benodigde hulp bij toiletgang 
- Passend gebruik van incontinentiematerialen 

 
Advance Care Planning: 
Gezamenlijke afspraken over behandeling rond het levenseinde zijn bij alle 15 cliënten vastgelegd. 
Het gaat hierbij om afspraken m.b.t.: 

• Wel of niet reanimeren 

• Wel of niet starten of stoppen met levensverlengende behandelingen, zoals antibiotica, 
bloedproducten en preventieve medicatie 

• Wel of geen ziekenhuisopname 
 
Medicatieveiligheid 
Er zijn meldingen gedaan van medicatiefouten. Ieder kwartaal zullen de MIC-meldingen in de 
teambespreking behandeld worden. Daarna worden meldingen geëvalueerd in de MIC-commissie; 
dit kan leiden tot aanpassingen van zorg en preventieve handelingen waar nodig. 
 
Aandacht voor eten en drinken 
Voedselvoorkeuren zijn met alle 15 cliënten en/of familie besproken en vastgelegd in het 
zorgdossier. Hierbij gaat het om: 

• Voorkeuren voor bepaald eten en drinken 

• Gewenste hulp bij eten en drinken 

Binnentuin Zwarte Racker 


