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VOORWOORD
In dit verslag leest u hoe we in 2021 op zoek zijn gegaan naar meer ruimte als het gaat om
vrijheid en regie, echt contact en versoepeling van de corona maatregelen op de momenten waar
dan kon. Voor klanten en bewoners maar ook voor collega’s. Er ontstond meer vrijheid dankzij
vaccinatie. Tegelijkertijd kregen we te maken andere varianten van het virus en met nieuwe
besmettingen en schaalden we af tot aan code zwart. We zijn trots op de enorme veerkracht van
onze zorgprofessionals en andere collega’s van Sensire, de medewerking van de klanten/
bewoners zelf en naasten en de flexibiliteit van vrijwilligers. Hierdoor ging de zorg altijd door.
Door - waar dat kon - zorg uit te stellen of anders te organiseren met behulp van (digitale)
hulpmiddelen. Wat we daarvan leerden biedt inzichten voor de toekomst waarin we te maken
krijgen met een grotere zorgvraag en minder zorgprofessionals.
Ondanks dat corona een groot thema is van het afgelopen jaar, waren er ook andere belangrijke
ontwikkelingen. ‘Leven zoals U wilt’ is vertaald in de nieuwe visie van Wonen met Zorg, de
verdere harmonisatie van oud-Sutfene en Sensire op vele terreinen, en is het verpleegkundig
meesterschap verder vorm gegeven. De mooie regionale samenwerkingsverbanden die de
regionale gezondheidszorg ten goede komt en bestendigt voor de toekomst, hebben resultaat
geboekt. Zoals u van ons gewend bent zijn we transparant in hoe we het doen, wat gaat goed en
wat kan beter. Wij wensen u veel leesplezier!
Maarten van Rixtel en Renée Wilke
Raad van Bestuur
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INLEIDING
Op 1 september 2020 zijn Sensire en Sutfene gefuseerd tot het nieuwe Sensire. Alle woonlocaties
kwamen hierbij onder de klantlijn Wonen met Zorg te vallen. In eerste instantie nog met een
Noord (oud-Sutfene/regio Zutphen-Lochem) en Zuid (oud-Sensire/regio Doetinchem) verdeling,
maar gedurende het jaar steeds meer als één klantlijn. Behandeling & Revalidatie van beide
fusiepartners is een aparte klantlijn geworden vanaf 1 januari 2021. Voor 2021 is door
oud-Sutfene en oud-Sensire nog een eigen jaarplan opgesteld. Daarnaast waren functies en de
organisatie in de woonlocaties nog niet op dezelfde manier ingericht, wat maakt dat dit in dit
jaarverslag soms nog doorklinkt.
Het jaar 2021 stond voor Wonen met Zorg in het teken van integratie en harmonisatie.
Harmonisatie van het functiehuis, dat begin 2022 zijn beslag kreeg, maar ook van procedures en
werkwijzen, waarbij het uitgangspunt was: waar lopen we nu tegenaan?, daar beginnen we mee.
Het begon allemaal met het opstellen van een nieuwe visie voor Wonen met Zorg en zo is het
Sensire adagium ‘Leven zoals u wilt’ samen opnieuw voor Wonen met Zorg geladen.
● Wij bieden mensen een thuis wanneer dat op een andere plek of wijze niet meer
mogelijk is. Een plek waar bewoners het eigen leven kunnen blijven leven, juist als dat
minder vanzelfsprekend wordt.
● Het eigen leven begint bij regie: wat kan iemand zelf? Hierbij gaan wij ervan uit dat
familie, naasten en de samenleving volop aanwezig blijven in het leven van de
bewoner. Wij zijn de onmisbare kracht op de achtergrond, de professionals die ervoor
zorgen dat het gewone gewoon blijft in ongewone omstandigheden.
● Welzijn geeft het leven waarde. Dat zit in kleine dagelijkse dingen, zoals persoonlijke
aandacht voor eigen gewoonten. En in zin geven aan de dag: met activiteiten en
ervaringen, binnen en buiten.
● Vrijheid is een basisbehoefte. Daarom staan we pal voor de fysieke, spirituele en
mentale vrijheid van elke bewoner, vanuit wederzijds respect. We gaan voor
maximale vrijheid voor bewoners en hun partners, familie, en de wereld waarmee ze
verbonden zijn.
● Ons vak doet ertoe. We doen het samen, rondom de bewoner. En hoe verschillend
we ook zijn, we hebben allemaal dezelfde rol. Wij zijn de gids voor bewoners en hun
familie in een bijzondere wereld.
Bekijk de film over de nieuwe visie hier.
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Er is een een Integratiekalender opgesteld waarin alle te harmoniseren onderwerpen in de tijd
weggezet zijn. Begin september 2021 is er voor het eerst een gezamenlijke jaarplandag geweest
voor alle regie- en seniorteamverpleegkundigen, teamcoördinatoren en -regisseurs en klantlijn
staf om te komen tot een gezamenlijk jaarplan voor 2022. Voor velen een eerste kennismaking
met elkaar en ook voor het eerst vaak ‘live’ in plaats van achter een beeldscherm.
Helaas bleef corona afgelopen jaar een grote impact hebben op het leven/werken zoals u/jij wilt.
Wekelijks is gemonitord met het corona kernteam of en waar we konden versoepelen, maar
bubbels van bewoners bleven lang nodig. De opleving van besmettingen bij bewoners en
medewerkers in het laatste kwartaal maakte zelfs dat voor alle lopende projecten stevig op de
rem getrapt moest worden om de ‘handen-aan-het-bed’ te kunnen blijven organiseren. Op enig
moment met behulp van een crisis-pool om bij collega’s van andere locaties over en weer bij te
springen. Niet alleen projecten zijn stilgezet, er is ook heel kritisch gekeken naar wat absoluut
door moest gaan in de zorgverlening en wat eventueel afgeschaald kon worden.
In de moeilijke tijden zijn bewoners en diens naasten zo veel als mogelijk meegenomen en is de
cliëntenraad betrokken geweest bij de dilemma’s die voorlagen. De mogelijkheid om hierbij
moreel beraden in te zetten maakt dat keuzes op ethische en gestructureerde wijze zijn gemaakt.
Ten allen tijde is voor ogen gebleven hoe we in de gegeven situatie de zorg en welzijn voor onze
bewoners zo optimaal mogelijk hebben kunnen leveren.
In dit kwaliteitsverslag leggen we daarover verantwoording af.
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TEVREDENHEID VAN DE BEWONERS
Bij Sensire geloven we dat de beste zorg tot stand komt in een goede relatie tussen onze
bewoners, hun familie en onze medewerkers. Daarom polsen we doorlopend waar onze
bewoners waarde aan hechten en wat beter kan door te vragen: Hoe vindt u dat het gaat? Dit
vragen onze medewerkers die hen goed kennen bij voorkeur elke dag, maar dit doen we ook op
andere manieren.

Eigen verantwoordelijkheid en regie
Wij willen van elke bewoner het levensverhaal kennen en weten wat belangrijk voor hem is. Onze
klantbelofte is ‘Leven zoals u wilt’. Dit is niet altijd makkelijk met de beperkingen die iemand
heeft, maar door de relatie aan te gaan leren we de bewoner kennen en kan de bewoner in
ongewone omstandigheden zo gewoon mogelijk leven zoals hij dat wil. Eigen
verantwoordelijkheid en regie, van de bewoner en zijn netwerk, dat is waar Sensire voor staat en
uitgangspunt in de zorg.
Om hieraan te kunnen voldoen leren we iemand graag kennen. De persoon achter de zorgvraag.
Want kwaliteit van zorg mag je van ons verwachten, kwaliteit van leven is waar we voor gaan.
Maar dat doen we niet alleen. Vanuit de relatie met de bewoner en ook het netwerk van de
bewoner geven we de zorg vorm. Want zij kennen hun naaste het beste en weten wat voor hem
of haar belangrijk is. We gaan daarom altijd in dialoog en blijven de vraag ‘Wat vindt u ervan?’
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stellen, om ervoor te zorgen dat de regie over iemands leven bij de bewoners en hun naasten zelf
ligt. En ook blijft liggen, als de situatie verandert.
De verzorgende of verpleegkundige gaat waar mogelijk op huisbezoek voordat de bewoner bij
ons komt wonen, om de overgang zo makkelijk mogelijk te maken. We merken namelijk dat er op
de eerste dag van verhuizing veel op de bewoner afkomt. Onze bewonersdossiers helpen ons bij
het leren kennen van de bewoner. Het dossier begint met de gewoonten van de bewoner in het
dagelijks leven, zoals hij dat gewend is. Bewoner en naasten kunnen dagelijks meelezen en
kunnen ook rapporteren. Er is een verschil gemaakt tussen persoonlijke afspraken en
zorgafspraken zodat zowel zorgaspecten als welzijn een goede plek krijgen in de dagelijkse zorg
voor de bewoner.
De bewoner en zijn vertegenwoordiger of familie is aanwezig bij het bewonersgesprek, voert
regie en is eigenaar van het eigen dossier. Hij krijgt daarbij ondersteuning van onze professionele
kennis.

CERES
Om de voorkeuren, behoeften en gewoonten van (nieuwe) bewoners zo goed mogelijk te leren
kennen maken we in regio Zutphen gebruik van de CERES-vragenlijst. CERES staat voor Cliënt
Evaluatie van het Resultaat. Het is een instrument om Kwaliteit van Leven methodisch in te
bedden. CERES heeft een positieve impact op het agenderen van kwaliteit van leven en de
sensitiviteit van de medewerkers op dit punt. De succesverhalen gaan over individuele personen
en daar zien en merken we dat het gesprek dat gevoerd wordt en het invulling geven aan
prioriteiten een verschil maakt in de levens van onze bewoners.
Voorbeelden:
Persoonlijke wensen die op tafel komen: naar zee gaan, privacy-wens zoals partner die blijft
slapen of bordje niet storen, bepaalde creatieve hobby´s kunnen uitvoeren, wensen op gebied van
intimiteit en seksualiteit. Het zit vaak ook in kleine dingen (wat de bewoner graag met familie wil
blijven doen, iets op gebied van inrichting, interesses (´bibliotheek´ in de kamer),
gezondheidszaken ontdekken (mevrouw die geen zonlicht kon verdragen), liefde voor dieren.

Hoe werkt het?
De CERES-lijst wordt samen met de bewoner en naasten afgenomen om zo direct met beiden
contact te leggen en elkaar beter te leren kennen. De vragenlijst gaat over het dagelijks leven, de
gewoonten, interesses, voorkeuren, behoeften en wensen op verschillende levensgebieden.
CERES bestaat uit twee delen. Deel 1 vindt plaats bij het verhuizings- of inhuizingsgesprek, of bij
een huisbezoek vooraf. Deel 2 volgt vlak na de inhuizing en vóór de eerste zorgplanbespreking. De
voorbeeldvragen bij de thema’s zijn handvatten voor het goede gesprek en kunnen ook leiden tot
andere onderwerpen die voor de bewoner van belang zijn. De belangrijkste persoonlijke wensen
worden in het zorgdossier opgenomen met daarbij wie en welke acties nodig zijn om dit te
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realiseren. De impact op de kwaliteit van leven wordt bij de tweede en volgende gesprekken
meetbaar via de scoreontwikkeling en de tevredenheidsvraag die daarin is opgenomen. In 2021 is
gestart met deze volggesprekken en aan de hand daarvan worden de wensen en behoeften
bijgesteld.

Naasten betrekken
Voor meer kwaliteit van leven, waar CERES voor staat, is het nodig dat de familie/naasten ook
meer betrokken worden en ruimte krijgen om meer in het leven van de bewoner te (blijven)
participeren. Om goed samenspel met de familie/naasten te bevorderen hebben alle
zorgmedewerkers de training ´Goed samenspel met naasten´, door MantelzorgNL gevolgd. In
deze training is gewerkt met het SOFA-model (Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren en
Afstemmen) en de zorgdriehoek. Daarnaast komen onderwerpen aan bod als welkom voelen van
naasten, omgaan met verwachtingen en vragen, gespreksvoering, taken en rolverdeling.

Eigen onderzoeken
Per doelgroep
Sensire onderzoekt op allerlei manieren de tevredenheid van de klanten van verschillende
doelgroepen. Dit gebeurt als volgt:
● Klanttevredenheidsonderzoek onder revalidanten aan het einde van de revalidatieperiode. De
tevredenheid wordt gemeten door middel van de verbetermeter.
● Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten die gebruik gemaakt hebben van het Eerstelijns
Verblijf. Dit wordt ook gemeten door middel van de verbetermeter aan het einde van de
verblijfsperiode.
● Spiegelgesprekken. Hierbij worden naasten en waar mogelijk bewoners uitgenodigd om
ervaringen te delen over hoe zij het dagelijks wonen en leven ervaren. Dit vindt plaats in het
bijzijn van medewerkers, zij zitten achter de familie en mogen alleen luisteren. Aan het eind
van de bijeenkomst mogen zij verdiepende vragen stellen.
● Bewonersgesprek. Hierbij wordt er met bewoner en naasten besproken of er wensen en
mogelijkheden zijn om de kwaliteit van leven te verbeteren. Dat kan op zorg-, behandel- en
welzijnsniveau. Ook de samenwerking tussen bewoner en naasten, het netwerk, zorg- en
behandelteam wordt besproken.
● Klanttevredenheidsonderzoek onder de bezoekers van de dagbegeleiding en dagbehandeling,
dit doen zij met de verbetermeter.
● Betekenisvolle dialoog. De bewoner of naaste, en verzorgende vult een korte lijst in met
gespreksonderwerpen. Daarna worden de lijsten met elkaar vergeleken in het gesprek zelf.
Als er verschillende uitkomsten zijn, is dit aanleiding om tijdens het gesprek te informeren en
verbinden.
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Zorgkaart Nederland
Objectief en actueel
Zorgkaart Nederland is een objectieve bron van informatie over de resultaten van
zorgaanbieders. Het is een instrument van de Nederlandse Patiëntenfederatie waarop
(potentiële) cliënten en hun naasten de beoordelingen van en reacties op de woonlocaties van
Sensire kunnen raadplegen. Op basis van de beoordelingen van mensen komt ook een algemeen
prestatiecijfer voor Sensire tot stand. Op onze website zijn de scores van Zorgkaart Nederland bij
elke woonlocatie te zien. Iedere bewoner of betrokkene wordt uitgenodigd om ook een reactie of
beoordeling te geven op Zorgkaart Nederland.
Het gemiddelde cijfer Sensire breed voor 2021 was een 9,0 op basis van 579 waarderingen. Dit
was in 2020 een 8,7 op basis van 743 waarderingen. De mogelijkheden tot het verhogen van het
aantal respondenten worden de komende periode verder verkend. Het plaatsen van iPad zuilen
op locaties heeft helaas niet tot het gewenste resultaat geleid.
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TEVREDENHEID VAN DE MEDEWERKERS
Analoog aan onze klantbelofte heeft Sensire ook een medewerkerbelofte: ‘Werken zoals jij
wilt’. In een organisatie die draait om een optimale relatie tussen klanten en medewerkers is
het welzijn en werkgeluk van onze mensen van groot belang.

Autonomie, eigenaarschap en ondernemerschap
‘Werken zoals jij wilt’ betekent voor ons: een werkgever die zich maximaal inzet om de
medewerker regievrijheid en zelfontplooingsruimte te bieden. Net zoals 'leven zoals u wilt' pas
werkelijkheid wordt door participatie van de klant, wordt ‘werken zoals jij wilt’ pas realiteit bij
een actieve betrokkenheid van de medewerker.
In onze visie ligt de verantwoordelijkheid voor zaken waar zorgmedewerkers zelf invloed op
uitoefenen, zoals zorg, welzijn, voeding en het eigen budget, bij de kleinst mogelijke organisatie
eenheid. Dat betekent in de regio Doetinchem dat het team samen met de teamverpleegkundige
instaat voor de kwaliteit. De teamverpleegkundige werkt mee en ziet in de dagelijkse praktijk en
het contact met team en bewoners hoe het met de kwaliteit van zorg gesteld is. De
teamverpleegkundige is zich bewust van alle verschillende aspecten van kwaliteit: de door de
bewoner beleefde kwaliteit, de kwaliteit van de bedrijfsvoering in de teams (budgetresultaten,
formatie) en de technische kwaliteit (beheersing van zorgrisico’s, hygiëne, veiligheid en comfort
en het werken conform professionele standaarden en wet- en regelgeving). Waar nodig
onderneemt ze actie, al of niet met ondersteuning. Teams werken samen in een cluster en
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worden hierbij ondersteund door de behandeldienst. In het cluster zorgt de senior
teamverpleegkundige voor het aanbrengen van zinvolle verbanden, tussen de teams en binnen
Wonen met Zorg. We werken stap voor stap toe naar zelfstandige clusters. De senior
teamverpleegkundige wordt de contractpartij voor de klantlijn en dit vraagt naast de
professionele competenties ook competenties inzake autonomie, eigenaarschap en
ondernemerschap. De senior teamverpleegkundigen hebben verantwoordelijkheid op het gebied
van clusteroverstijgende thema’s, zoals innovatie, kwaliteit en veiligheid.
Sensire ontwikkelt zich zo steeds meer naar een netwerkorganisatie bestaande uit zelfstandige
eenheden. Waarbij de organisatie ondersteunend is in contracteren, innoveren en faciliteren,
zodat de professional zelfstandig kan acteren.
In de regio Zutphen-Lochem is er sinds 2019 een extra organisatorische laag tussen de
(toenmalige) manager zorg en de teams ingericht. Per team van 45 zorgmedewerkers is er 1,0 fte
regieverpleegkundig, die samen met 0,5 fte teamcoördinator de leiding heeft en ondersteuning
biedt. Elk team wordt via dit duaal leiderschap aangestuurd. Daarmee wordt consequenter
gestuurd op kwetsbare teams en is er op teamniveau voor de zorgmedewerkers een
vakinhoudelijke ‘vraagbaak’ beschikbaar. Voor de teams van de somatische woonlocaties bleek
door de toenemende zorgzwaarte en daarmee verband houdende extra moeilijkheid om
voldoende medewerkers aan te trekken dat er extra inzet van regieverpleegkundigen nodig is.
Vanaf 2020 is dat via de kwaliteitsgelden gerealiseerd. In 2022, bij de intrede van het nieuwe
functiehuis, wordt de aansturing op alle teams op dezelfde manier ingericht, onder andere met
teamverpleegkundigen in alle teams.

Medewerkersgeluk
Samenwerking met EHERO
Sensire wil natuurlijk medewerkers hebben die hun vak ten dienste stellen aan klanten die dit
nodig hebben. Maar dat is niet genoeg. Sensire wil ook haar medewerkers in staat stellen hun
ambities in het eigen leven waar te maken. Vandaar dat we over ‘medewerkergeluk’ spreken.
Omdat geluk eerder een toestand is dan een drijfveer is het ook moeilijk te definiëren. Het is
eigenlijk niet in een zin uit te leggen, omdat in iedere context, voor iedere situatie en voor elke
persoon de term een andere betekenis kan hebben.
Om meer zicht te krijgen op de voorspellers van werkgeluk is Sensire In 2021 een driejarige
samenwerking gestart met het Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO).
EHERO is een denktank en onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van geluk en
(bedrijfs)economie, en is onderdeel van de Erasmus Universiteit. Het traject heeft als doel om bij
te dragen aan een groter (werk)geluk voor een groter aantal medewerkers binnen Sensire. In
termen van medewerkergeluk legt toegepast wetenschappelijk onderzoek van EHERO bloot wat
werkt, voor wie, onder welke omstandigheden en stelt het mensen en de organisatie in staat om
zelf meer weloverwogen keuze te maken.
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TEVREDENHEID VAN DE VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers verzetten bergen werk en helpen het leven van onze bewoners mooier te maken.
Hier leest u wat volgens hen beter kan en hoe we dat aanpakken.

Vrijwilligers bij Sensire
Sensire is erg blij met een grote groep betrokken, bevlogen en tevreden vrijwilligers. Met passie
en overgave zijn zij jaar in jaar uit beschikbaar voor onze bewoners en maken zij het mede
mogelijk dat onze bewoners ‘Leven zoals zij dit willen’. Daarmee betekenen zij veel voor de
bewoners. Dat is voor veel vrijwilligers ook de reden waarom ze vrijwilligerswerk doen. Ze doen
het voor de bewoner. Om hun fijne momenten te bezorgen. Maar het biedt voor de vrijwilligers
tevens een zinvolle invulling van de dag en de mogelijkheid tot het leggen van sociale contacten.
Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Het jaar 2021
In 2020 konden vrijwilligers een periode niet komen. De afdelingen waren gesloten, voor bezoek
en vrijwilligers. In 2021 is dit gelukkig versoepeld. Vrijwilligers waren welkom ter ondersteuning
van de activiteiten en op de huiskamers, maar moesten zich ook aan de maatregelen houden
zoals de 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje. Veel vrijwilligers waren
begrijpelijkerwijs terughoudend om te komen. Daarom zijn er een aantal van hen gestopt. Deels
door de angst voor corona, maar ook een groot deel door hun hogere leeftijd.
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Eind 2020 waren 450 vrijwilligers betrokken bij de locaties van oud-Sutfene. Eind 2021 waren dit
er 375. Voor oud-Sensire waren dit er 652 eind 2021. De teamregisseur is, in samenspraak met
het zorgteam, verantwoordelijk voor de werving en selectie van de vrijwilligers.. De werving van
vrijwilligers gebeurt met name op lokaal niveau (vrijwilligerscentrales, weekbladen etc.).
Vrijwilligers zijn in 2021 ingezet bij activiteiten zoals het wandelen, vissen, klassieke muziek
luisteren, creatieve middagen, muziek maken, zwembadbezoek, koken, gespreksgroepen,
kerkdiensten en bij de handarbeidwerkplaats. Activiteiten op basis van de wens en behoefte van
de bewoners. Op de Lunette in Zutphen is een activiteitencentrum gerealiseerd. Dit is naar wens
van bewoners, familie en medewerkers ontworpen.
De contacten met de vrijwilligers hebben in 2021 plaatsgevonden door te bellen, te mailen,
kaartjes te sturen en of door locatienieuwsbladen met hen te delen. Bij enkele locaties, zoals
Bornhof en De Beekdelle, zijn vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd. Bij De Beekdelle rondom
het thema gedrag, conform de wens van de vrijwilligers. De geplande bijeenkomsten in de
Lunette en Het Spijk zijn helaas afgezegd omdat de groep te groot was om verantwoord op 1,5
meter afstand bij elkaar te komen. Alle ingeschreven vrijwilligers hebben thuis een kerstpakket
ontvangen.

Harmonisatie vrijwilligersbeleid
In 2021 hebben gesprekken plaatsgevonden over de harmonisatie van het vrijwilligersbeleid. Dit
leidt in 2022 tot een herzien Vrijwilligersbeleid, waaronder ook de attentieregeling. Eind 2021 zijn
alle vrijwilligers in een registratiesysteem ondergebracht (AFAS). Registratie van de vrijwilligers
ligt niet meer bij de afdeling HRM maar bij de teamregisseurs met het T-profiel en de
coördinatoren activiteiten en welzijn.

Scholing aandachtvelders vrijwilligers
In 2021 hebben in Zuid de aandachtsvelders vrijwilligers een scholing gevolgd met e-learning en
een cursus middag. De e-learning is na evaluatie aangepast.

Contact vrijwilligerscoördinatoren collega instellingen
In 2021 hebben de coördinatoren activiteiten en welzijn een aantal keren via MEET gesproken
met coördinatoren vrijwilligerswerk van het Netwerk Platform Coördinatoren Vrijwilligerswerk:
GGnet, Zozijn, Stichting Welzijn Lochem, Perspectief, IJsselzorg, Den Bouw en Zorggroep Sint
Maarten. Gespreksonderwerpen waren: vrijwilligers in coronatijd en waardering van vrijwilligers.
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ZEGGENSCHAP
Bij Sensire draait alles om een goede relatie tussen de bewoners, hun familie en onze
medewerkers. De dialoog over: wat vindt u van het dagelijks wonen en leven? is de kern waar
het om gaat. Sensire wil transformeren naar een organisatie waarbij het huis écht het huis van
de bewoner en zijn naaste is, en dat betekent zeggenschap over het eigen wonen en leven.

De locatieraden en het huis van de bewoner
Inspraak en verantwoordelijkheid
De bewoners en familie van Sensire hebben zeggenschap over de zorg, het wonen en het leven
bij Sensire. Daarbij willen we aansluiten bij de lokale omstandigheden en de wensen en
behoeften van onze bewoners. Er zijn verschillende vormen en die kunnen veranderen. Dit
ontstaat organisch. Zo zijn er overleggen door locatieraden en of huiskamergesprekken (beide
met bewoners en of vertegenwoordigers). In deze overleggen gaat het over allerlei aspecten met
betrekking tot het dagelijks leven en wonen. Sensire streeft naar een gedeelde besluitvorming en
verantwoordelijkheid voor zaken in het dagelijks leven in de woongroep. Met haar visie ‘Leven
zoals u wilt‘ streeft Sensire na dat bewoners hun leven zo veel mogelijk voortzetten zoals zij dat
altijd hebben geleefd en daarbij onderdeel blijven van de maatschappij. Familie is nodig om
ervoor te zorgen dat iemand zijn gewone leven kan voortzetten in ongewone omstandigheden.
Het faciliteren van de constante dialoog tussen familie, medewerkers en vrijwilligers over welke
bijdrage een ieder vanuit zijn of haar rol aan het dagelijks leven wil en kan leveren helpt daar
enorm bij. Daarnaast leert familie elkaar beter kennen en ontstaat een natuurlijk
‘lotgenotencontact’. Men heeft steun aan elkaar en dat maakt ook dat verwanten zich meer thuis
voelen en met meer plezier op bezoek komen.

13 van 57

Het jaar 2021
Bij Wonen met Zorg ging veel aandacht uit naar het integreren van de twee fusiepartners met als
doel het beste van twee werelden te behouden en dat verder uit te bouwen. Met het
samenvoegen van de beide cliëntenraden Wonen met Zorg in juli 2021 startte het gezamenlijk
adviseren over de integratie van Wonen met Zorg. Gestart is met een nieuwe visie voor Wonen
met Zorg, een nieuw functiehuis en het harmoniseren van het klantproces inhuizing. Behandeling
& Revalidatie startte de integratie met een onderzoek naar hoe diensten te stroomlijnen in de
toekomst. De cliëntenraad is steeds nauw betrokken via participaties in werkgroepen en via
‘stand van zaken harmonisatie’ als vaste agendapunt in de overlegvergaderingen.
De nieuwe Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMCZ-2018) maakte dat lokale
medezeggenschap een nieuwe impuls en doorstart kreeg. Ook stond familieparticipatie en
welzijn hoog op de agenda. Vanuit ervaringen door deelname aan Waardigheid en Trots, Radicale
Vernieuwing Zorg en de projecten Ruimte voor dementie en Familieparticipatie zijn veel locaties
enthousiast geworden om samen met familie, vrijwilligers en het team nog beter vorm te geven
aan die visie. De cliëntenraad is nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de visie
‘Leven zoals u wilt’, met name voor wat betreft de vertaling van de cliëntmedezeggenschap in de
praktijk. Er is geen blauwdruk. Elke locatie kijkt welke vorm past om de zeggenschap over het
dagelijks leven en wonen bij bewoners/familie te leggen.
De nieuwe wet WMCZ-2018 schrijft voor dat er lokale medezeggenschap plaats dient te vinden
als een gerede vertegenwoordiging van de bewonersgroep daar om vraagt. Vanuit visie waren bij
Sensire al langer locatieraden actief. Bij de (her)verdeling van de rechten en bevoegdheden is
helder gemaakt waarover lokaal en op cliëntenraadniveau advies of instemming moet worden
gevraagd. Inmiddels hebben de meeste locaties al een locatieraad of zijn zij actief met de
oprichting hiervan. Op sommige locaties wordt gekeken welke vorm (beter) past.
De coronapandemie vroeg ook in 2021 continu aandacht. De cliëntenraad was steeds nauw
betrokken. Een afvaardiging vanuit de cliëntenraad nam deel aan de werkgroep van Sensire die
het landelijk beleid hierover vertaalt. Met elkaar is veel gesproken over vaccinaties, (lokale)
maatregelen en versoepelingen en zelfs over een draaiboek in het geval ‘code zwart’ zich zou
voordoen. Ook namen leden deel aan gesprekken over ethische dilemma’s rond vaccineren. Per
locatie is gewerkt aan een veilige bezoekregeling en er is steeds gestreefd naar maatwerk, maar
ondanks dat, bleef het voor alle partijen een moeilijke periode.
Corona en de strenge bezoekregelingen bemoeilijkten ook de contacten met de achterban.
Gelukkig was op sommige locaties digitaal contact tussen de contactpersonen mogelijk. Voor de
cliëntenraad is het steeds een uitdaging om een goede modus te vinden, waarin de
bewoner/familie zeggenschap heeft over het wonen en het dagelijks leven op de locatie, maar er
ook verbinding is met de cliëntenraad Wonen met Zorg die vanuit de WMCZ-2018 adviseert over
zaken die meerdere locaties of heel Wonen met Zorg raken.
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Voor de cliëntenraad Wonen met Zorg ligt er de opdracht om ook verbinding te houden met die
locaties die (nog) geen afgevaardigde in de cliëntenraad hebben. Op steeds meer locaties worden
huiskameroverleggen structureel ingevoerd, maar door corona kon dat vaak niet fysiek
plaatsvinden en dat blijkt toch een belemmerende factor. Gehoopt wordt dit in 2022 weer volop
te herstarten en verder uit te breiden. In het jaarplan Wonen met Zorg voor 2022 is het
vormgeven en borgen van de lokale cliëntmedezeggenschap als speerpunt benoemd.
Implementatie en borging worden dan ook gezamenlijk opgepakt.
In de afgelopen periode is nog meer duidelijk geworden dat Sensire die continue dialoog in alle
vormen van medezeggenschap moet blijven faciliteren. Sensire is hierin de constante factor en zal
een ondersteunende en begeleidende rol moeten blijven spelen. Sensire zal een initiërende rol
op zich nemen als de medezeggenschap stokt. De ervaring leert dat door de steeds wisselende
bewonerspopulatie een constante factor nodig blijft en er continue verbinding tussen mensen
gefaciliteerd en soms georganiseerd moet worden.

De (integrale) Cliëntenraad
De Sensire-onderdelen Wonen met Zorg, Wijkzorg en Yunio hebben elk een eigen cliëntenraad
waarin klanten, bewoners en naasten meepraten over zaken die binnen het eigen gebied
spelen. Zo hebben ze invloed op de zorgverlening, op de besteding van het huishoudelijke budget
van een woonlocatie of hoe de privacy is geregeld.
Elke locatie kent lokale medezeggenschap. Vanuit elke locatie is er zo mogelijk één afgevaardigde
naar de cliëntenraad Wonen met Zorg. De cliëntenraad Wonen met Zorg spreekt met de directie
Wonen met Zorg over het beleid voor heel Wonen met Zorg. Vanuit de cliëntenraad Wonen met
Zorg is er weer een afvaardiging naar de centrale cliëntenraad Sensire.
De centrale cliëntenraad is het overkoepelende orgaan van deze cliëntenraden en is namens de
cliënten de gesprekspartner van de raad van bestuur van Sensire. Het gaat dan om onderwerpen
die voor heel Sensire spelen, zoals het algemene beleid voor de afhandeling van klachten, de
Sensire begroting en jaarrekening.

De Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad
Op 5 oktober 2017 is de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR) officieel
geïnstalleerd. De leden van de VAR hebben zich sindsdien sterker gepositioneerd in de
organisatie. De VAR bestaat uit een vertegenwoordiging van verpleegkundigen en verzorgenden
uit de verschillende klantlijnen. Samen met de raad van bestuur en alle andere zorgprofessionals
in het zorg en verpleegkundig domein, hebben zij als doel de kwaliteit van zorg bij Sensire naar
een hoger plan te tillen. Alles wat daarmee te maken heeft, komt aan bod en is bespreekbaar.
Voor het overleg met de bestuurder heeft de VAR de input van medewerkers nodig. De
zorgprofessional weet immers hoe het eraan toe gaat in de praktijk, bij de klant en bewoner en
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diens omgeving. Die kunnen als geen ander vertellen waar ze tegenaan lopen, welke zaken in de
uitvoering van hun functie belemmerend werken en vooral waar en hoe het beter kan.
Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van corona. De fysieke bijeenkomsten
werden digitaal en sommige werkgroepen liepen vertraging op. Toch zijn enkele belangrijke
onderwerpen besproken zoals het nieuwe leermanagementsysteem Leerplein en het nieuwe
functiehuis. Ook is er een start gemaakt met het schrijven van een meerjarenplan (2022/2024).

De Professionele AdviesRaad
Oud-Sutfene kende sinds 2018 een PAR (Professionele AdviesRaad). Binnen de PAR komen alle
kwaliteit- en veiligheidsaspecten aan de orde, zodat de samenhang ook organisatiebreed gezien
kan worden. De PAR bestaat uit (regie)verpleegkundigen, medische vakgroep (specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist), verzorgende, ergotherapeut, psycholoog,
fysiotherapeut, beweegagoog, diëtist en kwaliteitsfunctionaris.
Sinds de fusie tot het nieuwe Sensire, is er gesproken over de positie van de PAR en de VAR. Waar
leden van de PAR voorheen onder één organisatie ressorteerde, is dat met de klantlijnindeling
van Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie anders geworden. Er is een verkenning
geweeste om de PAR om te vormen tot een platform waarin het multidisciplinair werken binnen
geheel Sensire verder uitgewerkt zou kunnen worden. Daar is op dit moment geen behoefte aan
bij de betrokken professionals.

De Ondernemingsraad
Vanaf 1 september 2020 zijn de ondernemingsraden van oud-Sutfene en oude-Sensire
samengevoegd tot één OR, te weten de Tijdelijke OR (TOR) Sensire. Deze bestaat dan uit veertien
leden, vier van voormalig OR Sutfene en tien van voormalig OR Sensire. In januari 2021 zijn
verkiezingen voor een nieuwe OR Sensire gehouden. Tot die tijd heeft de TOR als taak gehad deze
verkiezingen voor te bereiden en te organiseren en heeft de TOR daarnaast ook de
ontwikkelingen binnen de fusieorganisatie gevolgd en waar nodig geadviseerd op keuzes die
daaruit voortkwamen.

Nieuw beleid ontstaat in samenwerking
Via haar medewerkers beschikt Sensire over een geweldige verzameling kennis, deskundigheid en
interesses. In een nooit stilstaande sector als de zorg is de participatie van medewerkers cruciaal
om goed te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen, binnen en buiten Sensire. Daarnaast
beschikken we door de familieraden en cliëntenraden over een schat aan informatie en
deskundigheid. Beiden betrekken we waar mogelijk bij de ontwikkeling van nieuw beleid in
werkgroepen. Zo werken leden van de cliëntenraad en verzorgenden bijvoorbeeld samen in
werkgroepen over nieuwe domotica, facilitaire zaken en kwaliteitskader. Ook zoeken de leden van
de CCR, VAR en OR elkaar steeds vaker op bij bespreking van overlappende thema’s.
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Verpleegkundig Meesterschap
Verpleegkundig Meesterschap is de kwaliteitsstandaard voor de senior- en
regieverpleegkundigen van Sensire. De essentie is dat verpleegkundigen weer eigenaar zijn van
hun eigen professionele proces. Het herkrijgen van dit eigenaarschap maakt hen zelf
verantwoordelijk voor de uitkomsten van hun handelen. Het nemen van die verantwoordelijkheid
en het op een juiste manier invulling daaraan geven is het kenmerk van leiderschap tonen.
Goed ontwikkeld eigenaarschap en leiderschap vormen belangrijke randvoorwaarden voor het
kunnen waarmaken van de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met de professionele
autonomie. Verpleegkundig Meesterschap heeft betrekking op alle drie aspecten; eigenaarschap,
leiderschap en professionele autonomie.
Het handelen van de senior- en regieverpleegkundigen is gebaseerd op het besef dat bewoners
kwetsbare ouderen of functioneel oudere mensen in de laatste fase van hun leven zijn met een
intensieve en complexe zorgbehoefte. Door het verhuizen naar een woonlocatie heeft hun
vertrouwde thuis plaats gemaakt voor een nieuwe vreemde leefomgeving met vele betrokkenen.
Kwetsbaar en afhankelijk zijn in een complexe leefomgeving vormen een risico voor het geluk van
bewoners en vraagt van de verpleegkundige dat zij (of hij) doet wat nodig is om dat te
voorkomen.
2021 heeft grotendeels in het teken gestaan van harmonisatie van de senior
teamverpleegkundigen en regieverpleegkundigen. Er is een nieuw profiel geschreven voor de rol
van de hbo-professional. De missie, visie en strategie die de verpleegkundigen van Sensire al voor
de fusie hadden geschreven is opnieuw bekeken. Ook is er veel gesproken over de richtlijn ´senior
verpleegkundig meesterschap´. Het is van belang dat deze visie door alle verpleegkundigen wordt
gedragen en iedereen zich hierin kan herkennen. Er is veel tijd voor genomen hier goed met
elkaar over in gesprek te gaan. Daarnaast is er in de regio Doetinchem veel intervisie geweest
met behulp van de incidentmethode.
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KLACHTEN
Leven zoals u wilt. Dat is de belofte die we aan bewoners doen, ondanks beperkingen. Met de
regie waar het hoort: bij bewoners en naasten. Daarom blijven we graag goed met hen in
gesprek. Toch kan het gebeuren dat zij niet tevreden helemaal tevreden zijn. Als er klachten zijn
gaan we samen op zoek naar een passende oplossing.

Formele klachten
Open voor opmerkingen en kritiek
Een klacht, wens of andere verwachting die geuit wordt naar de medewerker is meestal direct op
te pakken en op te lossen. Soms is ook direct uit te leggen waarom er een bewuste keuze is
gemaakt om het voor de bewoner op een specifieke manier te doen. Het is belangrijk om de
klacht, wens of verwachting zoveel mogelijk op te pakken daar waar die ontstaat, direct in de lijn.
Daarom staan deze meldingen niet in overzichten.
Klachten die niet worden opgelost in het directe contact tussen bewoner, familie en medewerker,
of formeel worden ingediend via de website, klantlijndirectie of klachtenbemiddelaar, gaan ook
vaak over andere verwachtingen of communicatieproblemen over een wens van bewoner of
familie. De praktijk leert dat het steeds belangrijker wordt om bij iedere nieuwe bewoner te
vragen naar diens verwachtingen en die van familie en naasten en aan hun daarnaast helder onze
verwachtingen en mogelijkheden uit te leggen.

18 van 57

Klachten in 2021
De klachtenbemiddelaars ontvingen 21 klachten in 2021.
Er zijn geen formele klachten voorgelegd aan de externe onafhankelijke klachtencommissie van
Sensire.
Een groot aantal klachten was gericht op communicatie en informatievoorziening richting klant
en naasten en ook organisatie van de zorg kwam regelmatig naar voren. De klachten zijn allen
naar tevredenheid opgelost.
● Een aantal klachten was gerelateerd aan communicatie en informatieverstrekking richting
klant en naasten. In twee gevallen had er meer aandacht voor naasten moeten zijn bij de
terminale fase en bij overlijden. Veelal zijn te laat en te beperkt communiceren, waardoor
onduidelijkheden ontstaan, oorzaken van de klacht. In twee gevallen wilden familieleden
toegang tot het bewonersdossier zonder toestemming van de bewoner.
● Drie klachten waren gerelateerd aan overbelasting van de mantelzorger.
● In twee gevallen ging de klacht over een gevoel van onveiligheid en geen vertrouwen in het
personeel aan, waarbij bij één klacht escalaties besproken hadden moeten worden.
● Een klacht had betrekking op het niet kunnen houden aan de coronamaatregelen.

De klachtenprocedure
Nieuwe procedure
In 2021 is de nieuwe klachtenprocedure vastgesteld. Implementatie vindt in 2022 plaats. De
nieuwe klachtenprocedure zorgt voor een uniform beleid binnen de fusieorganisatie, waarbij
klachten proactief opgepakt en opgevolgd worden. Vanwege de nieuwe manier van registreren
zullen trends in klachten beter te monitoren zijn, waardoor de organisatie ervan kan leren.
Klanten kunnen klachten op verschillende wijzen blijven indienen, met als uitgangspunt dat een
klacht sneller opgepakt zal worden.

Formeel of in samenspraak
Sensire streeft ernaar om een klacht zoveel mogelijk op te pakken daar waar de klacht ontstaat,
de klant heeft hierin echter zelf de keuze. Ook de onafhankelijk klachtenbemiddelaars die Sensire
daarvoor inhuurt kunnen ingeschakeld worden. Nadat een klacht is ingediend, wordt de klacht
veelal verder verhelderd in een persoonlijk gesprek vanuit het principe hoor en wederhoor. In
samenspraak met elkaar wordt gezocht naar de best passende oplossing. De volledige
klachtenprocedure staat op de website van Sensire.
De klachtenbemiddelaars zijn niet in dienst van Sensire en zijn dus onpartijdig. Zij helpen de
bewoner, de betrokken medewerker en de directeur om samen de klacht op te lossen.
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INCIDENTEN
De zorg voor ouderen wordt steeds complexer en blijft mensenwerk. Dingen die misgaan, zijn
voor Sensire altijd aanleiding om te kijken hoe we het beter zouden kunnen doen.

Incidenten & Calamiteiten
Incidenten
Op sommige momenten gaat het leveren van de zorg niet zoals verwacht of bedoeld. Wij noemen
dergelijke onverwachte momenten incidenten, het gaat dan bijvoorbeeld om het op het
verkeerde tijdstip aanreiken van medicijnen of een val van de bewoner. Sensire vindt het erg
belangrijk om te leren van deze gebeurtenissen. Zorgteams melden de incidenten in het
bewonersdossier, waarbij het per bewoner inzichtelijk is welke meldingen er zijn gedaan.
Incidenten worden zoveel mogelijk in de teams geanalyseerd en besproken waarna er, indien
gewenst, een verbeterplan wordt opgesteld. Met als doel om de kwaliteit van zorg te blijven
verbeteren.
Het vereenvoudigde en geharmoniseerde incidentenproces is in 2021 op maat gemaakt en
geïmplementeerd in de klantlijnen Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie. In het gehele
proces is nu meer aandacht gekomen voor het leren en verbeteren. Daarnaast is er veel aandacht
geweest binnen teams om zorg te leveren zoals de bewoners dat willen en hen daarin te
ondersteunen waar mogelijk. Dit betekent dat er soms individuele risico’s worden geaccepteerd.

20 van 57

Deze risico’s worden dan altijd besproken en geëvalueerd met familie en betrokken professionals,
en op de juiste manier vastgelegd in het bewonersdossier.
Indien bepaalde incidenten vaker voorkomen of indien het effect van een incident groot is, wordt
er een intern onderzoek opgestart. Dit interne onderzoek heeft tot doel om diepgaander te
analyseren wat er is gebeurd, wat we kunnen leren en hoe we dat in onze woonlocaties kunnen
toepassen. Binnen Sensire is een groep interne onderzoekers opgeleid volgens de PRISMA
methode. In 2021 zijn er acht incidenten gemeld waarvoor een intern onderzoek werd gestart.

Calamiteiten
Een belangrijk thema binnen de implementatie van het geharmoniseerde incidentenproces is het
melden van ernstige incidenten door de teams aan de directie. Het gaat daarbij niet om het
afleggen van verantwoording maar juist om samen te kijken of er een risico op herhaling is en of
er mogelijk sprake is van een calamiteit. Calamiteiten worden, conform de wettelijke verplichting,
gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In 2021 zijn er twee calamiteiten gemeld
bij de IGJ, waarvan één als dusdanig in behandeling is genomen. Ook calamiteiten worden door
de interne onderzoekers onderzocht, hierbij sluit er altijd een externe onafhankelijke onderzoeker
aan. Dit rapport wordt na afronding altijd gedeeld met de IGJ.

Melding Incident Medewerker (MIM)
Sensire heeft in 2021 gewerkt aan een nieuw proces voor het melden en verwerken van
incidenten rondom medewerkers. Het nieuwe proces is door meerdere personen in de
organisatie beoordeeld en vastgesteld. Het belangrijkste uitgangspunt in de ontwikkeling van dit
proces is geweest dat het proces helpend moet zijn voor de medewerker. Daarbij dient de
medewerker zelf de mogelijkheid te hebben om te kiezen bij wie zijn/haar melding terecht komt.
In 2022 staat de implementatie van het proces gepland, het vastgestelde proces wordt
ingebouwd in AFAS. Tot de implementatie van het nieuwe proces kunnen de medewerkers
meldingen blijven maken volgens de bestaande werkwijzen.
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ZORGINHOUDELIJKE INDICATOREN
De kwaliteit van onze professionele verpleeghuiszorg is in verschillende thema’s uit te drukken.
Elk thema zegt iets over een deel van het zorgproces.

De thema's
Een professioneel beeld
Sensire vindt het belangrijk om zicht te hebben op de kwaliteit van zorg, maar wel op zo’n manier
dat onze professionals geen extra administratieve handelingen hoeven te verrichten. We kiezen
daarom bewust om niet apart alle basisindicatoren uit het kwaliteitskader te registreren, zolang
dit niet gemakkelijk uit de zorg- of behandeldossiers te halen is. Wel scholen we aandachtsvelders
twee keer per jaar. Er zijn aandachtsvelders voor onder andere de thema’s: probleemgedrag,
medicatieveiligheid, decubitus en hygiëne. Elk thema heeft daarnaast een senior
teamverpleegkundige die de inhoud bewaakt en borgt dat het thema voldoende aandacht krijgt
in de teams.

Kwaliteitsindicatoren
Jaarlijks rapporteert Sensire over de kwaliteitsindicatoren. De verplichte indicatoren zijn:
● Gezamenlijke afspraken over behandeling rond het levenseinde (Advanced Care Planning)
● Aandacht voor eten en drinken
● Bespreken medicatiefouten in team (Medicatieveiligheid)
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Daarnaast is er in overleg met cliëntenraad en zorgprofessionals (regie- en senior
teamverpleegkundigen en behandelaren) gekozen voor twee extra indciatoren:
● Casuïstiekbespreking decubitus op afdeling (Decubituspreventie)
● Werken aan vrijheidsbevordering (Vrijheid en veiligheid)
Decubitus is door Sensire niet eerder als indicator gekozen. Sensire wil aan dit onderwerp meer
aandacht besteden en de meting over 2021 helpt een beeld vormen waar de hele klantlijn
Wonen met Zorg nu staat om van daaruit te bekijken of en welke acties nodig zijn. De indicator
Werken aan vrijheidsbevordering sluit goed aan bij de ambitie om binnen Sensire breder te kijken
naar de Wet zorg en dwang, met ‘vrijheid’ en ‘ruimte voor dementie’ als uitgangspunt.

Advanced Care Planning
De keuzes vastleggen en uitvoeren
Binnen Sensire zijn wij ons bewust van de mogelijke impact van veranderingen in de gezondheid
van onze bewoners. In veel gevallen is er al een lang ziekteproces thuis doorlopen en is er
berusting in het feit dat ouder worden in veel gevallen wordt vergezeld door kwalen of ziekten.
Deze verandering kan betekenen dat de laatste levensfase ingeleid wordt. De specialist
ouderengeneeskunde van Sensire gaat samen met de bewoner in gesprek om de impact te
bespreken en samen doelen van zorg en behandeling af te stemmen. De keuzes die bewoners en
hun naasten daarin maken over het behandelen van ziekte, ziekenhuisopname en over
reanimatie worden zo specifiek mogelijk vastgelegd in het behandeldossier. Bij locaties waar Wlz
zonder behandeling wordt aangeboden zoeken wij hierin de samenwerking met de huisarts.
In het individuele bewonersdossier is opgenomen wat er van de medewerkers van Sensire wordt
verwacht bij een acute situatie, zoals een infectie, een bloeding of een hersen- of hartinfarct.
Streven is om dit bij inhuizing vast te leggen, maar in ieder geval binnen 6 weken na de inhuizing.
Er wordt op basis van de afspraken met de bewoner en zijn familie gehandeld. Vaak zijn er ook
afspraken over het wel of niet medisch behandelen in een ziekenhuis. In die gevallen waarin een
acute ziekenhuisopname nodig is, is er veelal sprake van een acute medische situatie waarin de
inzet van de medische specialistische beoordeling noodzakelijk is. Periodiek evalueert de arts of
verpleegkundig specialist deze beslissingen met de bewoner.

Aandacht voor eten en drinken
Door verhuizing naar een verpleeghuis kan de eetlust verminderen. Goed en voldoende eten en
drinken is belangrijk voor de conditie, weerstand, autonomie en het welzijn van onze bewoners.
Het is ons streven om de voedselvoorkeuren van al onze bewoners regelmatig te bespreken en
vast te leggen. Het gaat hierbij zowel om voorkeuren voor bepaald eten of drinken, als
voorkeuren rondom het aanbieden hiervan. Er wordt eveneens aandacht aan dit thema besteed
in de CERES-vragenlijst. Op steeds meer locaties wordt bovendien vers gekookt. Ook worden er
regelmatig voedingsspreekuren georganiseerd met de diëtist/logopedist.
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Medicatieveiligheid
De risico’s verkleinen
In 2017 is gestart met het digitaal aftekenen van medicatie. In december 2020 is het digitaal
aftekenen in Medimo uitgebreid op de locatie de Pelgrim, bij bewoners die medicatie via de
lokale apotheek verstrekt krijgen. Zo ook in 2021 bij locatie Grotenhuis en het Wehmepark. Dit
verkleint twee risico’s in dit proces. In de eerste plaats wordt medicatie tijdig aangereikt, omdat
het systeem een signaal geeft als de medicatie niet tijdig is geregistreerd. In de tweede plaats
worden veranderingen in het voorschrijven van de arts direct verwerkt op de toedieningslijst. Er
zijn ook foto’s van de bewoners in het systeem opgenomen, zodat de kans nog kleiner is dat men
zich vergist.

Controles van medicatie
De apotheker en de arts evalueren twee keer per jaar voor elke bewoner de kritische medicatie
die wordt voorgeschreven. Alle medicatie voor de bewoners wordt door de apotheek in een
‘medicatie doseersysteem’ aangeleverd. Dit betekent dat de apotheek de eerste controle al heeft
gedaan: het juiste medicijn, de juiste dosering, het juiste tijdstip. Zoveel mogelijk medicatie wordt
op voorschrift in dit systeem aangeleverd.
De tweede controle wordt door de verzorgende of verpleegkundige uitgevoerd voordat het
medicijn wordt aangereikt of toegediend. Incidenten worden in de teams besproken en
eventuele leerpunten worden opgenomen in het jaarplan per team of het jaarplan
medicatieveiligheid.
Bij medicatie waarbij de apotheek niet de eerste controle kan uitvoeren, bijvoorbeeld omdat
deze medicatie wordt geleverd in de vorm van een injectie, wordt de tweede controle uitgevoerd
door een collega.

De kwaliteit van het proces medicatieveiligheid
Omdat medicatie over veel schijven gaat, is het van belang om hierover met elkaar goed het
gesprek aan te gaan en medewerkers te scholen waar dat nodig is. Zo kunnen we de kwaliteit van
het proces medicatieveiligheid borgen en verbeteren waar nodig.
In het derde kwartaal van 2021 heeft er een scholing plaatsgevonden voor de aandachtsvelders
medicatieveiligheid in regio Doetinchem. De onderwerpen uit de audits werkvoorraad en
afdelingsvoorraad van afgelopen periode werden besproken. De scholing heeft het proces
medicatieveiligheid verhelderd en verkleint de risico’s op een onjuiste manier van werken. De
aandachtsvelders hebben na de scholing het eigen team geïnformeerd.
Daarnaast vindt er, in Doetinchem, elke maand een overleg plaats tussen de relatiemanager van
de Verpakapotheek en de twee werkgroepleiders medicatieveiligheid. Hierin worden thema’s
besproken die bijdragen aan de verbetering van het gehele proces. In regio Zutphen is een
vergelijkbaar overleg met apotheek Medigoed.
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Sensire heeft de afspraak dat er tweejaarlijks een overleg plaatsvindt met de Verpakapotheek om
de dienstverlening te bespreken en waar mogelijk te verbeteren. Er heeft vier keer per jaar een
overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van de aandachtsvelders (één per cluster), de
werkgroepleiders, één arts, de apotheker, de relatiemanager van de apotheek en een
applicatiebeheerder ICT-medewerker. Doelstelling voor dit overleg is om met de verschillende
disciplines terug te blikken op het afgelopen kwartaal en toe te zien op de toepassing van en
advisering over het geneesmiddelendistributiesysteem en het medicatiebeleid in de breedste zin
van het woord. Uiteindelijk willen we de behandeling van een bewoner bevorderen.
Jaarlijks worden er op elke afdeling geaudit door de Verpakapotheek om de kwaliteit te borgen.
In verband met corona is het afgelopen jaar op enkele afdelingen een audit op afdelingsvoorraad
geweest en op alle locaties de werkvoorraad geaudit. Medigoed is eind 2021 weer gestart met de
medicatie-audit voor de locaties in Zutphen en Lochem. Vanwege oplaaiende corona, is deze
audit begin 2022 afgerond. Op de Enk en Olypoort (Wlz zonder behandeling) hebben de
regieverpleegkundigen onderling medicatie-audits uitgevoerd en vindt er periodiek afstemming
plaats met de betreffende apotheken of apotheekhoudende huisartsen.
In 2021 is een start gemaakt met de aanbesteding voor een nieuw contract met de apotheken,
met als wens om te komen tot één apotheek voor geheel Wonen met Zorg.

Decubituspreventie
Decubitus, ofwel doorliggen, is een verzamelnaam voor drukplekken op het lichaam die tot letsel
kunnen leiden. Mensen die bedlegerig zijn, zijn er gevoelig voor, maar het kan bijvoorbeeld ook
voorkomen bij mensen die in een rolstoel zitten. Het letsel is er in verschillende gradaties,
variërend van rode plekken tot wonden. Bij alle bewoners van Sensire wordt het risico op
decubitus beoordeeld en worden er zo nodig preventieve maatregelen genomen. Dit is onderdeel
van het standaard zorgproces.
De wondverpleegkundigen verzorgen continu ‘bedside teaching’ en geven gevraagd of
ongevraagd advies, informatie en instructie aan de zorgteams. Als zij door een zorgteam
ingeroepen worden, beoordelen ze in hoeverre er voldoende aan decubitus- en smetpreventie is
of wordt gedaan en ondersteunen het team waar nodig daarbij.
In die gevallen waarbij decubitus een risico is, worden materialen ingezet om het ontstaan van
wonden te voorkomen. Daarnaast is er aandacht voor het beweegpatroon van de bewoner, zo
nodig ook ’s nachts in de vorm van wisselligging.
Goede, gezonde voeding leidt tot een kleiner risico op wonden ten gevolge van decubitus. Ook
bepaalde medicatie kan een negatieve invloed hebben op het ontstaan van decubitus. Ook hier is
extra aandacht voor per individuele bewoner.
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Vanuit Sensire is een decubituscommissie aangesteld die doorlopend aandacht besteed aan dit
thema. Zo zijn er scholingen georganiseerd over preventieve maatregelen die decubitus kunnen
voorkomen.

Vrijheid en veiligheid
Wet zorg en dwang
Onvrijwillige zorg wordt binnen Sensire in beginsel niet toegepast. We hanteren dan ook de visie
vrijwillige zorg, tenzij. Alleen als er geen andere mogelijkheden zijn, kunnen vrijheidsbeperkende
middelen worden ingezet die invloed hebben op de persoonlijke vrijheid van mensen. En alleen
om de bewoner of anderen te beschermen en de veiligheid van de bewoner en diens omgeving
te vergroten.
De Wet zorg en dwang regelt de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en beëindiging van
onvrijwillige zorg en de rechtspositie van de cliënt. De wet stelt de cliënt en zijn zorgbehoefte
voorop. Binnen Sensire is sinds de overgang van de Bijzondere Opnemingen Psychiatrisch
Ziekenhuis (BOPZ) naar de Wet zorg en dwang (Wzd) veel aandacht geweest voor de borging van
de nieuwe wet. Zo zijn er, naast de reguliere MDO’s (multidisciplinair overleg) en
gedragsspreekuren, cliëntvertrouwenspersonen (CVP’s) en Wzd-functionarissen aangesteld en
worden er regelmatig casuïstiekbesprekingen met de psychiater georganiseerd.
Een belangrijk onderdeel van de Wzd is om te reflecteren op en te leren van de toepassing van
onvrijwillige zorg en hoe je als organisatie omgaat met vrijheid en veiligheid. Deze reflectie,
waarbij wij ons mede laten leiden door data, vindt binnen Sensire doorlopend plaats. De
belangrijkste bevindingen zijn hieronder weergegeven. De volledige analyse over onvrijwillige
zorg in 2021 is terug te vinden in bijlage 1.

Reflecteren en leren
In de afgelopen twee jaar heeft het Sensire brede kernteam Wzd gewerkt aan de invoering van de
eisen die de Wzd stelt. Dit is gebeurd op basis van de visiedocumenten die al voor de fusie door
Sutfene en Sensire in een gezamenlijk project zijn opgesteld. Met zowel een fusie, de krappe
bezetting in de medische dienst, als verschillende coronagolven is dat een hele taak geweest,
toch is er een belangrijke basis gelegd.
Binnen alle locaties is het bewustzijn op het belang van persoonlijke vrijheid voor mensen met
dementie aanwezig. Echter, we zien dat er in de werkzaamheden die er nu liggen, verschillende
klantlijnspecifieke taken zijn die eigen aandacht en concrete acties vragen. De eerste stap bestaat
uit het herschrijven van het huidige proces en benoemen van de knelpunten. Informatie over het
voorkomen (prevalentie) vormt hierbij een van de basiselementen om te kunnen leren waarom
onvrijwillige zorg wordt ingezet en hoe dit dus voorkomen kan worden.
In het laatste half jaar van 2021 hebben 101 unieke bewoners onvrijwillige zorg ontvangen
waarbij 150 vormen van onvrijwillige zorg zijn ingezet. Inmiddels zijn meer dan tweederde van de
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maatregelen niet langer actief. De meeste maatregelen hadden/hebben betrekking op het
beperken van de bewegingsvrijheid (51%) of het toedienen van medicatie (32%).
Er zijn geen maatregelen geregistreerd in de categorieën onderzoek aan kleding of lichaam,
onderzoek van woon/verblijfruimte, controle op aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende
middelen en beperken van het recht op ontvangen van bezoek.
Verschillen tussen afdelingen en locaties zijn meerledig en hebben te maken met het niveau van
scholing en ervaring van de medewerkers, de aandacht van de regie- of seniorverpleegkundige
voor dit onderwerp, de bezetting van de afdeling en of de behandelend arts/ VS betrokken is op
het thema, bijvoorbeeld vanuit de rol als Wzd-functionaris. Logischerwijs is de inzet van
onvrijwillige zorg op specialistische PG afdelingen het hoogst. Er wordt inmiddels een breed scala
aan maatregelen ingezet om onvrijwillige zorg terug te dringen, zoals onder andere:
●
●
●
●
●
●
●

opleiding en scholing in teams, indien mogelijk klinische lessen op afdeling
scholing in de vorm van u woont nu hier
scholing over dementie, delier, gedragsproblemen
implementatie / toepassen van gedragsspreekuren
organiseren van MDO
de inzet psychosociale interventies als muziektherapie
de inzet (gz)psychologen en ouderenpsychiaters

Niet altijd zijn medewerkers en de familie van de bewoner zich bewust van het beperken van
vrijheid en de risico’s of de ontregeling die dit teweeg kan brengen, zeker bij mensen die, al dan
niet tijdelijk, verward zijn. Technisch is het wegleggen van de afstandsbediening van de televisie,
het plaatsen van een rolstoel op de rem bij een tafel of het omhoog zetten van bedrekken al een
vrijheidsbeperking. Hier probeert Sensire binnen de organisatie steeds meer bewustzijn voor te
creëren. De verwachting is dan ook dat de hoeveelheid onvrijwillige zorg in 2022 hoger zal
uitvallen doordat er steeds vaker (volledig) wordt gerapporteerd.
Naast het creëren van meer bewustzijn wordt in 2022 ingezet op meer duidelijkheid rondom
taken en verantwoordelijkheden van diverse betrokkenen en de groei en taakvolwassenheid
hierin. Hierbij willen we het verpleegkundig domein een prominentere rol toebedelen.
Verbeteracties rondom onvrijwillige zorg moeten dan ook meer gaan voortkomen uit
teamspecifieke jaarplannen. Daarom zal intern eveneens worden toegewerkt naar een analyse op
afdelingsniveau.
In 2021 is veel aandacht geweest voor probleemgedrag en het hierover leren van elkaar.
Regelmatig worden gedragscoaches ingezet om teams te ondersteunen in de omgang met
probleemgedrag. Locatie de Boomgaard in Doetinchem biedt een gespecialiseerde
woonomgeving aan mensen met (ernstige) gedragsproblemen. De zorgteams van deze locatie zijn
expert op het gebied van gedragsproblematiek. De kennis en ervaring draagt bij aan een gerichte
aanpak voor de individuele bewoner. Daarnaast wordt de kennis ook ingezet op andere
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afdelingen binnen Sensire waar nodig. Locatie de Boomgaard beschikt over een IBS
opnamemogelijkheid, evenals de locatie Hofpoort in Zutphen. In 2021 telde Sensire in totaal 20
IBS opnames op deze locaties.

Ruimte voor dementie
Geïnspireerd door een werkbezoek aan Frankfurt in juni 2018, waar duidelijk werd dat het in
Duitsland bij wet al een jaar of tien niet meer is toegestaan om mensen met dementie op een
gesloten afdeling te laten verblijven, zet Sensire al enkele jaren in op ruimte voor dementie.
In 2021 is Sensire ook in de regio Doetinchem met de kennis uit regio Zutphen-Lochem verder
aan de slag gegaan met ruimte voor dementie binnen heel Sensire. Het is opgenomen in de
jaarplannen van elke locatie. Er is een projectplan en draaiboek geschreven rondom het proces
‘openen van de deuren voor mensen met dementie’. Elke locatie kan hiermee werken en zijn
eigen invulling aangeven. Het is namelijk van groot belang, blijkt uit ervaring, dat elke locatie zijn
eigen proces doormaakt.
In gesprek gaan met medewerkers, naasten, de buurt en bewoners zelf is hierbij essentieel. Elke
locatie heeft zijn eigen uitdagingen qua fysieke omgeving. In Zeddam is in 2021 een start gemaakt
met het proces tot het openen van de deuren. In mei 2022 zal deze locatie open gaan. Ook is
afgesproken om in 2022 op meerdere locaties waar de deur nog niet open is, dit proces in te
gaan. Hiervoor is een grote cultuurverandering nodig waarbij angst en verantwoordelijkheid een
grote rol spelen. Het openen van de deuren vraagt om een verandering in mindset van alle
betrokkenen rondom onze bewoners. Daarom worden er bijeenkomsten georganiseerd om
collega’s, naasten en de buurt te informeren.
Op een aantal locaties is door corona besloten om de deuren juist dicht te doen in 2021. Het
sluiten van tussendeuren en het maken van geïsoleerde plekken was om besmettingen tegen te
gaan. Ook de buitendeuren zijn om deze reden op verschillende plekken weer gesloten. Hierover
zijn gesprekken gevoerd met naasten, bewoners en medewerkers. In 2022 worden de deuren,
indien corona afneemt, geopend.

Hygiëne en Infectiepreventie
Monitoring
Naast de verplichte en keuze kwaliteitsindicatoren besteedt Sensire binnen Wonen met Zorg ook
veel aandacht aan hygiëne en infectiepreventie. De aandachtsvelders hygiëne in de teams spelen
hierin een belangrijke rol. Er is aandacht geweest om hen beter in hun rol te zetten. Dit is gedaan
door de aandachtsvelders bij elkaar in het team een audit te laten uitvoeren. Ook is er voor de
aandachtsvelders een themamiddag georganiseerd waar met name gesproken is over corona en
hoe daarmee om te gaan op het gebied van hygiëne. Cruciaal is de ondersteuning door de
coördinerend verpleegkundige om de rol als aandachtsvelder in het team goed op te kunnen
pakken. Monitoring zoals in 2020 heeft zich in 2021 voortgezet waarbij veel acties in teken van
corona stonden.
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Concrete acties
● In 2021 zijn de basisscholingen voor nieuwe aandachtsvelders hygiëne weer gestart. Voor
bestaande aandachtsvelders was er een themamiddag om hun kennis op te frissen.
● In vier teams heeft in 2021 een hygiëne audit plaatsgevonden.
● In 2021 is een waaier geïntroduceerd die samengesteld is met de deskundige
infectiepreventie (DIP) en facilitaire dienst die nu gebruikt wordt door het schoonmaakbedrijf
HAGO. Hierin is te raadplegen hoe te handelen bij verschillende infectieziektes, handhygiëne,
gebruik van persoonsbeschermende middelen (PBM), reinigen en eindschoonmaak van
kamers.
● Een verbetering van dienstverlening en hygiëne is de frequentie van linnenverzorging die nu
op alle locaties minimaal twee keer per week plaatsvindt. Op grote locaties zelfs drie keer.
Sensire kent een Infectie Preventie Commissie (IPC) die vier keer per jaar bij elkaar komt. In de
IPC is de samenwerking opgezocht tussen IPC Noord, Zuid en Zorg Thuis. Hierdoor is er nu één
commissie gevormd die bestaat uit een multidisciplinair team om beleid te maken op infectie
preventie. Ook de DIP’ers van de ziekenhuizen waar Sensire het meest mee in contact staat (Gelre
Ziekenhuis en Slingeland Ziekenhuis) maken bij toerbeurt deel uit van de IPC.

Corona
Naast de reguliere IPC is er het afgelopen jaar wekelijks overleg geweest met de verschillende
disciplines en klantlijnen in het kernteam corona. De maatregelen van het RIVM, Actiz en Verenso
werden, en worden nog steeds, hierin geraadpleegd om de kwaliteit van zorg te kunnen
waarborgen en tegelijkertijd de ruimte voor persoonlijk contact op te zoeken. Door corona is dit
jaar veel geleerd over hygiënisch werken en preventie van infectie-uitbraken. Er is onder andere
een routemap en een handboek corona ontworpen. De routemap biedt een compact overzicht
over alle maatregelen die we nemen. Het vertelt de medewerkers welke maatregelen er voor
ieder thema gelden voor de fase waarin we zitten. Van regels rondom bezoek tot en met
behandelingen van de pedicure. In het handboek corona zijn werkwijzen en werkinstructies
bijeengebracht, hetgeen heeft bijgedragen aan een afname van het aantal separate
werkinstructies, wat erg overzichtelijk is voor onze teams.
Sensire maakt in nauwe afstemming met de cliëntenraad keuzes in de wijze waarop het landelijk
beleid wordt uitgevoerd, de balans zoekend tussen vrijheid/contact en veiligheid, om te komen
tot een goede afweging tussen de risico’s en kwaliteit van leven van de bewoners.
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CERTIFICATEN EN KEURMERKEN
De zorgsector kent een aantal certificaten en keurmerken die de professionaliteit en kwaliteit
van de zorg bevestigen. Ze bestrijken het gehele werkgebied van Sensire.

Professionele kwaliteit en veiligheid
Normen voor de zorg
Sensire laat zich graag extern auditen door een onafhankelijke geaccrediteerd bureau. Zij toetsen
op het kwaliteitssysteem en de daarbij behorende kwaliteitseisen en waarop we willen/kunnen
leren en verbeteren. In september 2021 heeft de externe kwaliteitsaudit (ISO 9001/NTA 8009) en
de informatiebeveiliging (NEN 7510) plaatsgevonden voor Sensire, Yunio en NAAST. De
oud-Sutfene locaties zijn hierin meegenomen in de driejaarcyclus van oud-Sensire. De
locatiebezoeken konden dit jaar gelukkig weer echt op locatie plaatsvinden.
Het algemene oordeel van de auditoren was heel positief. Sensire heeft trotse medewerkers die
hebben laten zien waar ze voor staan gericht op klanten en op de organisatie. Voor Wonen met
Zorg zijn er geen verbeterpunten aangekaart. Het managementsysteem is beoordeeld als zijnde
effectief en in overeenstemming met de norm(en) gebaseerd op de audit-steekproef. Vanwege
het positieve resultaat van de audit hoeft er geen follow-up audit plaats te vinden.
De certificaten zijn van toepassing op alle onderdelen van Sensire (de klantlijnen Zorg Thuis,
Wonen met Zorg (woonzorg, behandeling, revalidatie en dagvoorziening), inclusief NAAST (zorg
op afstand) en Yunio (jeugdgezondheidszorg en Maatschappelijk Werk).
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Het Kwaliteitsregister V&V
Het Kwaliteitsregister V&V (Verpleging & Verzorging) is een digitaal systeem waarin
verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden hoe ze met scholing en activiteiten op de
hoogte blijven van de ontwikkelingen in hun vak en hun deskundigheid blijven vergroten. Zij
bouwen hiermee een persoonlijk portfolio op.
Sensire Wonen met Zorg heeft de afspraak dat verpleegkundigen en verzorgenden worden
ingeschreven, als zij dat willen. In december 2021 stonden er 300 verpleegkundigen en
verzorgenden ingeschreven in het kwaliteitsregister. Sensire zorgt voor de inschrijvingen en
vergoedt deze.
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GOVERNANCE EN MANAGEMENT
Sensire heeft een raad van toezicht en een raad van bestuur die met respect voor elkaars taken
en verantwoordelijkheden samenwerken voor een goed resultaat.

Governance - Bestuur en Toezicht
De bestuursstructuur van Sensire voorziet in een raad van toezicht en een raad van bestuur. Het
bestuur bestond tot de fusie tussen Sutfene en Sensire uit twee bestuurders: Maarten van Rixtel
en Renée Wilke. Vanuit de fusie is Ben van Gent per 1 september 2020 als derde bestuurder
toegetreden en per 1 september 2021 uitgetreden.
De uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode zijn vastgelegd in de statuten van Sensire
en in de reglementen van de raad van toezicht en de raad van bestuur. In deze reglementen zijn
onder meer de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel de raad van toezicht, haar
commissies en van de raad van bestuur vastgelegd.
Voor een verdere toelichting zie het jaardocument Stichting Sensire 2021.

Jaarverslag en Terugblik
Sensire legt elk jaar formeel verantwoording af in het jaarverslag. Naast het formele jaarverslag
brengt Sensire jaarlijks een Terugblik uit.
In 2021 gingen we op zoek naar meer ruimte als het gaat om vrijheid en regie, echt contact en
versoepeling van de maatregelen op de momenten waar dat kon. Voor klanten en bewoners
maar ook voor collega’s. In een wereld die nog steeds voor een groot deel werd bepaald door
corona. Er ontstond gelukkig meer vrijheid dankzij vaccinatie. Tegelijkertijd kregen we te maken
met het oplaaien van andere varianten van het virus, nieuwe besmettingen, schaalden we de
zorg af en dachten we na over ‘Wat als code zwart’. Maar: de zorg ging altijd door. Wat zijn we
trots op de enorme veerkracht van onze zorgprofessionals, de medewerking van naasten en de
flexibiliteit van vrijwilligers en de bewoners en naasten zelf. En ook de samenwerking met andere
zorgorganisaties in de regio in deze roerige tijd. Het brengt ons nieuwe inzichten voor de zorg van
vandaag, maar ook die van morgen.
De Terugblik op 2021: Zorgen voor morgen treft u hier.
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LEREN EN VERBETEREN
Kwaliteit van zorg staat voor Sensire in het licht van en draait om positieve gezondheid. Het
kwaliteitsbeleid van Sensire sluit aan bij dit gedachtegoed. In ons kwaliteitsmanagementsysteem is het meten, evalueren en verbeteren een continu proces. Hiervoor gebruiken we de
uitkomsten vanuit diverse signalen, zoals indicatoren, klanttevredenheid, incidenten, interne
en externe audits etc. Binnen Sensire en Wonen met Zorg heerst een cultuur waarin het zoeken
naar kleine en grote verbetermogelijkheden vanzelfsprekend is.

Kwaliteitsgesprekken
In 2018 is Sensire gestart met kwartaalgesprekken per cluster om in te zoomen op de
kwaliteitsresultaten. De gemeten kwaliteitsgegevens worden per cluster verzameld en
geïnterpreteerd in een dialoog tussen senior teamverpleegkundige, teamverpleegkundige,
collega’s uit de teams en betrokken behandelaren. De dialoog heeft als doel om een gezamenlijk
oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg in het cluster en acties die nodig zijn In de
terugkerende gesprekken worden eerder afgesproken acties geëvalueerd en aan de hand van de
huidige gegevens nieuwe acties opgesteld.

Lerende netwerken
Vanwege het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is Sensire in een lerend netwerk gaan
samenwerken met Carintreggeland en Carinova. De uitwisseling heeft veel opgeleverd en er
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uiteindelijk toe geleid dat het netwerk is opgegaan in de landelijke beweging Radicale
vernieuwing verpleeghuiszorg.
Onze deelname in de landelijke beweging Radicale Vernieuwing Zorg, van regels naar relaties, is
een groot lerend netwerk. We werken hierin met verschillende organisaties in de ouderenzorg en
vanuit het stelsel (verzekeraars, IGJ, onderwijs, ministerie) samen om vanuit de relatie te blijven
werken met bewoners en naasten. Zodat bewoners zeggenschap houden over hun eigen leven en
volwaardig lid van de samenleving blijven, waarbij de zorg er slechts is ter ondersteuning van dat
leven. Regelgeving en administratie wordt beoordeeld op relevantie en wordt teruggedrongen
waar mogelijk. Sensire werkt samen in de beweging op zorginhoudelijke thema’s om deze vanuit
de expertise en de kracht van de sector op te pakken. Sensire participeert in actieteams rondom
thema’s als Anders opleiden, Wet zorg en dwang en Samen Zeggenschap, reflectie op RVZ en
Ruimte voor dementie.
In de Achterhoek wordt leren en ontwikkelen breed ondersteund door de groep bestuurders, die
met elkaar via Olifantenpaden versnelling willen aanbrengen op het gebied van arbeidsmarkt,
samenwerken, opleiden en ontwikkelen. Het Olifantenpad bestaat uit bestuurders van VVT, GGZ
en VG zorginstellingen, het Graafschap College en de Werkgeversorganisatie. In 2022 wordt het
Olifantenpad onderdeel van het reguliere overlegstructuur in de regio. Vanuit dit gremium
worden ook de regionale ontwikkel gelden voor de VVT besteed aan thema’s zoals het toepassen
van domotica, opleiden van GZ psychologen in een duurzame samenwerking, het ontwikkelen
van een toekomstbestendig perspectief voor de specialistische ouderengeneeskunde door
specialisten ouderengeneeskunde, physician assistants en verpleegkundig specialisten. Belangrijk
uitgangspunt in de ontwikkeling van leren & ontwikkelen is om de driehoek praktijk, onderwijs en
onderzoek meer te integreren. Door de samenwerking tussen onderwijs en praktijk te
intensiveren, dragen we bij aan dit uitgangspunt.

Invoering Moreel Beraad
Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit
hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en
met behulp van een gespreksleider. Het helpt bij de dagelijkse gang van zorgverlening om in alle
veiligheid en in onderling vertrouwen te onderzoeken hoe een morele vraag beantwoord dient te
worden. Bewonerscasuïstieken kennen vaak een ingewikkelde achtergrond. Het helpt de teams
om samen met het multidisciplinaire team (en de cliëntenraad) een ingewikkelde problematiek
uit te pluizen.
Eind 2021 zijn er binnen Sensire vijf medewerkers met het certificaat ‘gespreksleider Moreel
Beraad’. Corona heeft een negatieve invloed gehad op het aantal moreel beraden. Toch worden
de gespreksleiders in toenemende mate gevonden voor het organiseren van een moreel beraad.
De regio Noord is daar iets verder mee, omdat daar al een aantal jaren moreel beraden worden
georganiseerd. In de periode van de afschaling medio november is de keus gemaakt om wel de
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moreel beraden fysiek door te laten gaan onder strikte afwegingen. Ervaring heeft geleerd dat
het niet goed werkt om een beraad digitaal te houden. In totaal zijn 20 morele beraden gevoerd
met als thema’s: bewonerscasuïstiek; familiecasuïstiek; samenwerking huisarts;
teamondersteuning (bijvoorbeeld; hoe werken we samen met elkaar, wat verstaan we onder een
goed leerklimaat); en in het kader van corona (willen we weten of medewerkers gevaccineerd
zijn).
In 2021 heeft de groep gespreksleiders besloten de effecten van moreel beraden te gaan volgen.
Elk beraad wordt beschreven en geëvalueerd met de casusinbrenger. Het blijkt dat het moreel
beraad duidelijk een meerwaarde geeft binnen teams en dat er een lerende situatie vanuit
ontstaat. Soms betekent dit dat er een teamcoachingstraject wordt opgestart. Soms komt een
onderliggend probleem aan de orde en wordt er een nieuw moreel beraad georganiseerd. Indien
er familie bij aanwezig is, ontstaat er wederzijds begrip.

Bevoegd en bekwaam
Sensire heeft in 2020 het beleid en proces rondom bevoegd en bekwaam aangescherpt, in 2021
is de invoering hiervan verder vormgegeven. Belangrijkste uitgangspunt is dat de professionals
zelf verantwoordelijk zijn voor de bevoegd- en bekwaamheden en het op orde hebben daarvan.
Daarnaast is ook een juiste registratie in de digitale leeromgeving van belang, zodat de
wijkverpleegkundige, regie- en senior teamverpleegkundige gemakkelijk op afstand in kan zien
wie bevoegd- en bekwaam is voor welke handeling. Op deze manier zorgt Sensire er voor dat er
enkel deskundige collega’s zorg leveren aan bewoners en klanten en zij kunnen vertrouwen op
goede zorg.
De werkgroep, die zich heeft bezig gehouden met het aanscherpen van het beleid en proces,
blijft bestaan, om samen met afdeling Leren & Ontwikkelen, collega’s te blijven ondersteunen in
vragen rondom het thema Bevoegd & Bekwaam.
In 2021 is binnen Sensire het nieuwe Learning Management Systeem (LMS) genaamd ‘het
Leerplein’ geïmplementeerd. In het nieuwe Leerplein is het mogelijk om een basisprofiel toe te
voegen (deze zijn samengesteld door de bevoegd en bekwaam commissie en Sensirebreed
hetzelfde per functiegroep) en om teamspecifieke handelingen toe te voegen. Deze functie maakt
dat de teams meer autonomie hebben op dit thema.

Opleidingsjaarplan
Sensire wil van organisatie naar organiseren door als lerende organisatie medewerkers in staat te
stellen een leven lang te leren en hun werkzaamheden aan te passen aan een voortdurend
veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. Dit komt tot
uiting in de opleidingsjaarplannen per cluster/team.
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De opleidingsjaarplannen worden opgesteld voor en door professionals. De hierin opgenomen
doelstellingen sluiten enerzijds aan bij de leer- en ontwikkelbehoefte binnen een cluster/team en
anderzijds levert het cluster/team hiermee een bijdrage aan het realiseren van het jaarplan van
de klantlijn, voortvloeiend uit de kaderbrief.
Er is een uniform format voor het opleidingsjaarplan, die door elke klantlijn wordt gebruikt.
Daarnaast ligt er de wens om, voorafgaande aan het opstellen van het opleidingsjaarplan,
duidelijkheid te creëren over het beschikbare clusterbudget en de daarvoor geldende kaders en
afspraken. Conform CAO wordt tenminste 2% van de totale inkomsten van Sensire besteed aan
leer- en/of ontwikkelactiviteiten. De klantlijn Wonen met Zorg is vervolgens zelf verantwoordelijk
voor het toekennen van budget aan cluster/team.
De afdeling Leren & Ontwikkelen ondersteunt, adviseert en gaat in dialoog met professionals over
het opstellen, uitvoeren en coördineren van de opleidingsjaarplannen. Daarnaast zal deze
afdeling de doelstellingen van de klantlijn WmZ, waar wenselijk, aan andere klantlijnen verbinden
om hiermee de efficiëntie en de kwaliteit te waarborgen binnen Sensire.
Deze werkwijze resulteert in een eenduidig opleidingsjaarplan en een efficiënte organisatie en
bekostiging daarvan. Het cluster/team zijn autonome professionals die zelf verantwoordelijk zijn
voor dit toegekende clusterbudget en nemen eigen regie in het (mede) realiseren van het
opleidingsjaarplan.

Kwaliteitsverbetertraject Twello
Na de overname van de Martinushof en het Grotenhuis (voormalig Trimenzo) is een
kwaliteitsverbeterplan opgesteld. Aan de hand van dit traject werken de locaties in Twello toe
naar de kwaliteitsstandaarden die Sensire nastreeft. In 2021 zijn er een aantal goede stappen
gezet op het gebied van formatie, dossiervorming en multidisciplinaire samenwerking. De
locaties in Twello komen steeds meer in control wat betreft de kwaliteit van zorg. Het
kwaliteitsverbeterplan is hierin een houvast voor de teams, net als de tweewekelijkse overleggen
met directie. De opwaartse lijn qua ontwikkeling wordt ook bevestigd door het IGJ bezoek aan de
Martinushof op 15 juli 2021. Enkele kwaliteitsnormen zijn getoetst, waarbij het overall beeld was
dat de Martinushof volledig of grotendeels hieraan voldoet. Ook in 2022 blijven we aandacht
geven aan het kwaliteitsverbetertraject en staat een interne audit gepland voor beide locaties.
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PERSONELE BEZETTING
In een samenleving waarin veel vragen leven over de zorg, is vertellen over hoe en met welke
mensen wij werken in onze verpleeghuizen voor Sensire meer dan een wettelijke plicht.

Onze zorgteams
Goede zorg vereist dat iedere medewerker de vakkennis heeft om professioneel te handelen en
te zorgen voor een zo veilig mogelijke woonomgeving. Onze zorgteams werken daartoe nauw
samen met behandelaars van het expertisecentrum om de bewoners optimaal te ondersteunen
in hun dagelijkse leven.
Het aantal collega´s van de klantlijnen Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie bestond in
2021 uit 1538 (865 fte) en 279 (117 fte) collega´s. In totaal heeft 72% van deze collega’s een vast
contract. De gemiddelde contractomvang per collega is binnen Wonen met Zorg 0,56 fte. Binnen
Behandeling & Revalidatie is dit 0,38 fte. De klantlijnen telde in 2021 109 BBL-leerlingen en 95
BOL-leerlingen.
Het personeelsbestand van klantlijn Wonen met Zorg bestaat uit:
● 6% verpleegkundigen niveau 5 en 6
● 6% verpleegkundigen niveau 4
● 55% verzorgenden niveau 3
● 31% helpenden niveau 2
● 3% woonassistenten niveau 1
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Het personeelsbestand van de teams Behandeling & Revalidatie bestaat uit:
Behandeling:
● 13% diëtisten
● 15% ergotherapeuten
● 31% fysiotherapeuten
● 1% geestelijk verzorgers
● 7% logopedisten
● 21% medisch specialisten
● 2% muziektherapeuten
● 10% psychologen
Revalidatie:
● 11% woonbegeleiders
● 37% verzorgenden
● 52% verpleegkundigen
Binnen Wonen met Zorg gaat 24% van de totale behandeling naar de artsen. De overige
behandeling binnen Wonen met Zorg is als volgt verdeeld:
● Diëtetiek
4%
● Ergotherapie
19%
● Fysiotherapie
25%
● Logopedie
7%
● Muziektherapie 6%
● Psychologie
15%

Zelfstandige teams
De woonlocaties van Sensire hebben door de aard van hun bewoners, de zelfstandigheid van de
teams en hun bouw allemaal een eigen karakter. Daarom startte Sensire in 2009 al met de
ontwikkeling naar teams die zelfstandig werken, met korte lijnen naar de ondersteunende
diensten en het management. Zo maken de teams zelf een passend werkrooster dat uitgaat van
de zorgvraag van de bewoners. Flexibele contracten maken het mogelijk om zelf voor vervanging
te zorgen bij vakantie of ziekte, met oog voor het belang van bekende gezichten voor bewoners
en familie.
Dit zijn onze uitgangspunten in de organisatie van de zorgverlening:
● De teamverpleegkundige is verantwoordelijke voor de kwaliteit van zorg in het team. Zij kent
de bewoners omdat zij zelf ook zorg verleent.
● Om prettig te kunnen leven en wonen is de actieve inzet van familie en naasten van de
bewoner een vereiste. Familie en vrijwilligers zijn een essentieel onderdeel van het dagelijks
leven op onze locaties.
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● Op de intensieve zorgmomenten van de dag zijn er meestal twee medewerkers aanwezig op
woningen waar acht tot tien bewoners wonen. Op de dag en in de avond is er altijd tenminste
één verzorgende aanwezig voor het team.
● ’s Nachts is de aanwezigheid vaak in een samenwerking tussen teams georganiseerd. Ook dan
is de bezetting afgestemd op de specifieke vragen van bewoners.
● Zo nodig is er altijd binnen een half uur een verpleegkundige of specialist
ouderengeneeskunde aanwezig. Via het medisch service centrum of op de locatie zelf is er
altijd direct verpleegkundig advies beschikbaar.
● Toezicht en aanwezigheid in huiskamers bieden we samen met familie en vrijwilligers en met
ondersteuning van domotica.
● Elke bewoner heeft een vast aanspreekpunt met een eigen contactverzorgende, die geregeld
contact heeft met bewoner en familie.
● Bewoner/familie is aanwezig bij de bewonersbespreking en heeft altijd inzage in het
bewonersdossier.
● De groep teamregisseurs ondersteunt het functioneren van de zorg- en behandelteams door
zich te richten op het continue verbeteren van ondersteunende processen, die nodig zijn om
het primair proces goed uit te voeren.

Krapte op de arbeidsmarkt
Zowel binnen als buiten Sensire worden veel discussies gevoerd over de bewegingen in de
arbeidsmarkt. In Nederland verlaten grote groepen medewerkers de zorgorganisaties. Kijkend
naar de huidige situatie is er reden tot zorgen. De demografische ontwikkelingen laten zien dat de
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zorgvraag de komende jaren sterk zal toenemen terwijl de arbeidsmarkt krapper wordt. Tel
daarbij op dat verwacht wordt dat het aantal mantelzorgers per zorgvraag de komende jaren gaat
halveren. Dit legt druk bij de medewerkers van Sensire. Wij noemen dit de zorgkloof. Onze
strategie is erop geënt om als systeemspeler een bijdrage te leveren om deze zorgkloof te
overbruggen. Zodat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, deze ook in de toekomst
kunnen blijven ontvangen.
Bovendien stijgt landelijk het ziekteverzuim bij organisaties in de ouderenzorg. In 2021 was het
ziekteverzuim binnen Sensire Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie ± 10%. Wederom
heeft corona een forse impact gehad op de stijging van het verzuim. Het lijden door de focus op
corona wordt ook door de zorgprofessionals steeds sterker gevoeld, opnieuw is er veel extra
gevraagd van hen. Om het verzuim terug te dringen zijn er in 2021 verzuimcoaches aangesteld
met de expertise over verzuim. De verzuimadviseurs zijn verbonden aan clusters en leggen de
verbinding met de teamregisseurs en teamcoördinatoren om de voortgang te bespreken.
Een andere landelijke trend is een oplopend tekort aan mensen in de functie van verzorgenden
niveau 3, en ook dat herkennen wij. Sensire speelt hierop in door intern op te leiden (zowel met
specifieke leerafdelingen als met enkele leerlingen per team) en meer samen te werken met
woonbegeleiders op niveau 2 in de teams. Anderzijds krijgen verzorgenden sneller een keuze
voor contractophoging en werft Sensire actief leerlingen. Ook de doorontwikkeling van de functie
van teamregisseur/teamcoördinator, die ondersteunend is aan het primaire proces, is van grote
waarde geweest.

Toekomstbestendig functiehuis
In 2021 is er, als belangrijk onderdeel van de gehele harmonisatie binnen Wonen met Zorg,
gestart met het ontwikkelen van een gezamenlijk en toekomstbestendig functiehuis. In een
werkgroep van hbo-professionals zijn functieprofielen opgesteld. De functieprofielen zijn in de
context van de toekomstige situatie geplaatst waar zij vervolgens vormgegeven zijn met
competenties, kennis, kunde en concreet vertaald zijn naar werkzaamheden en
verantwoordelijkheden.
De opgestelde functieprofielen zijn dusdanig beschreven dat instroom vanuit meerdere
opleidingsrichtingen en relevante werkervaring mogelijk is. Hierbij is rekening gehouden met de,
nu al, krappe arbeidsmarkt. Zo is er met een instroom van de MMZ Social Work een bredere
instroom mogelijk vanuit de arbeidsmarkt. Hierbij wordt eveneens meer expertise toegevoegd op
het gebied van samenwerking met informele zorg en het realiseren van welbevinden. De
uiteindelijke functiemix per team is variabel en samen te stellen op basis van de behoefte en
zorgvraag. Een aantal functies komt in ieder team voor. Zo is er per circa 50 bewoners 1 integraal
verantwoordelijk hbo zorgprofessional en per 16 bewoners bestaat het team uit één
mbo-verpleegkundige (niveau 4). De mbo-professional draagt zorg voor een totaaloverzicht op
teamniveau. Ze werkt grotendeels mee in zorg en heeft daarnaast een coördinerende,
signalerende en borgende rol op teamniveau. Hierin stemt ze af met de hbo- professional, zodat
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zij haar integrale verantwoordelijkheid voor 3 teams kan nemen. De overige profielen zijn in te
vullen op basis van behoefte/zorgvraag van de betreffende bewonersgroep/ locatie.
De implementatie van het nieuwe functiehuis is naar verwachting medio 2022 volledig afgerond.

Praktijkonderwijs
Binnen Sensire wordt de inrichting van het praktijkonderwijs gebaseerd op het Sensire beleid
Leren & Ontwikkelen. Deze inrichting gaat van start bij de zorgopleidingen die veel worden
gevolgd binnen Sensire; mbo-helpende zorg en welzijn (niveau 2), mbo-verzorgende IG (niveau
3), mbo-verpleegkunde (niveau 4) én hbo-verpleegkunde (niveau 6).
Sensire kent binnen het opleiden verschillende soorten medewerkers. Het gaat hierbij om
leerlingen, die hun basisberoepsopleiding volgen in dienst van Sensire en dus salaris ontvangen.
Ook zijn er stagiaires die vanuit hun opleiding voor een bepaalde periode stage komen lopen en
een stagevergoeding ontvangen volgens de CAO VVT (bij stage langer dan 144 uur). Daarnaast
zijn er medewerkers die zich verder ontwikkelen door middel van een vervolgopleiding.
Sensire ziet het opleiden van (nieuwe) zorgmedewerkers als één van de acties om de zorgkloof zo
klein mogelijk te maken. Daarom wordt er doorlopend geworven, waarbij leerlingen (binnen het
mbo) vier keer per jaar kunnen starten met hun opleiding. Hierbij wordt gewerkt vanuit een
carrousel. Dit zorgt binnen Sensire voor een gespreide belasting van leerwerkplekken en een
brede ervaring vanuit leerlingen met het zorglandschap in de VVT. De aangenomen leerlingen
kunnen voor aanvang van hun opleiding aangeven welke klantlijn hun voorkeur heeft qua werk.
Er wordt naar gestreefd iedere leerling de mogelijkheid te geven in deze klantlijn hun laatste
leerwerkperiode te doen. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat leerlingen in ieder geval
één leerwerkplek krijgen binnen Zorg Thuis, één leerwerkplek binnen Wonen met Zorg somatiek
of Behandeling & Revalidatie en één leerwerkplek binnen psychogeriatrie (PG). Er zijn
medewerkers (werkbegeleiders) binnen Sensire die geschoold zijn om leerlingen en/of stagiaires
te begeleiden en mee te nemen in hun dagelijkse werkzaamheden.
Om alle investeringen in leerlingen het ook waard te laten zijn is het belangrijk dat er aandacht is
voor het behoud van deze medewerkers na diplomering. De praktijkopleider heeft de
verantwoordelijkheid om vanaf een half jaar voor afronding van de opleiding, met de leerlingen
hun carrièreperspectief te bespreken.
Voor vervolgopleidingen (zoals specialisaties of vervolgopleidingen) worden op basis van de
behoefte van de organisatie vacatures gezet. Deze vacatures zullen op gezette momenten
verspreid worden indien er opleidingsplaatsen beschikbaar komen. Medewerkers die
ontwikkelwensen hebben waarvoor deze opleidingsplaatsen de basis zijn, kunnen dus verwezen
worden naar deze vacatures, zodat zij mee kunnen solliciteren. Hierdoor ontstaat een open en
transparant beleid gericht op (door)ontwikkeling van medewerkers.
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INNOVATIE
Sensire zoekt en vindt voortdurend nieuwe oplossingen om bij te dragen aan een zo fijn
mogelijk leven van onze klanten, ook als er intensieve zorg nodig is.

Over innovatie
De ontwikkelingen in de zorg voor ouderen staan nooit stil. Dat vraagt om continu aanpassen en
waar mogelijk proactief veranderingen in gang zetten om zo goed mogelijk op de toekomst, nabij
en op middellange termijn, voorbereid te zijn. Sensire doet dit door te kijken naar digitale
mogelijkheden waardoor medewerkers zoveel als mogelijk bezig kunnen zijn met hun
daadwerkelijke zorgtaken. Maar ook door het verkennen van nieuwe doelgroepen en zorgen dat
onze locaties passend bij de zorgvraag gebouwd en ingericht zijn, waarbij de techniek
ondersteunend is.

Digitale ontwikkelingen
Ambassadeurs zorgtechnologie
Om de inzet van zorgtechnologie de juiste aandacht te geven en te blijven doorontwikkelen wordt
binnen Sensire al langere tijd gewerkt met ambassadeurs zorgtechnologie. Deze ambassadeurs
houden zich bezig met het informeren en inspireren van collega´s over de inzet van
zorgtechnologie en hulpmiddelen. Binnen Wonen met Zorg zijn er in 2021 nu ook vanuit de
zorgteams vier ambassadeurs zorgtechnologie benoemd en opgeleid. Zij zijn vol enthousiasme
aan de slag invulling te geven aan hun rol.
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Een voorbeeld van een nieuwe zorgtechnologie die wordt ingezet ter ondersteuning van de te
verlenen zorg is het SOS systeem van Avics. De SOS zorgt er voor dat als een beweging wordt
geregistreerd die is aangemerkt als een mogelijke alarmsituatie, dit doorgegeven wordt aan de
dienstdoende medewerker via de smartphone. De zorgmedewerker kan op zijn/haar smartphone
het geblurde alarm fragment terugkijken en beoordelen of bezoek aan de betreffende bewoner
noodzakelijk is. Met de SOS wordt zelfstandig wonen bevordert en krijgen bewoners meer rust.

Digitaal vaardig
Basisvaardigheden op digitaal gebied zijn een vereiste voor iedere medewerker van Sensire. Om
medewerkers in deze vaardigheden te ondersteunen en begeleiden is het project ‘digitaal
vaardig’ gestart. Het resultaat van het project is dat elke medewerker beschikt over de benodigde
digitale vaardigheden om zijn of haar functie goed uit te kunnen oefenen, nu en in de toekomst.
Daarmee realiseren we samen meer tijd voor de cliënt/patiënt, meer werkplezier, een efficiënte
werkomgeving en een goede kwaliteit van zorg. Dit project wordt in 2022 verder opgepakt
tezamen met de harmonisatie van het applicatielandschap of eventuele introductie van het
nieuwe zorgdossier.

Harmonisatie dossiers
Vanuit de vorderende harmonisatie binnen Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie zijn er
stappen gezet in het harmoniseren van het applicatielandschap. Zo zijn de twee Ysis
behandeldossiers samengevoegd naar één omgeving. Behandelaren en revalidatieafdelingen
werken nu samen vanuit dossier, een mooie stap die de samenwerking bevordert. Voor Wonen
met Zorg geldt dat de verkenning voor een gezamenlijk dossier opgestart is en in 2022 verder
uitgevoerd wordt.

KIK-V
De basis van het datastation KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) is gebouwd. De
personele indicatoren voor de aanlevering aan Desan zijn gemaakt en worden nu gecontroleerd
op juistheid. Hiermee kan de eerste aanlevering met behulp van KIK-V in juni 2022 gedaan
worden. Het beheer en onderhoud van het datastation is belegd bij de afdeling BI van Sensire.
Afgesproken is dat voor een vervolg, van allereerst de basisveiligheid, een nieuw project wordt
gestart. Dit omdat data voor basisveiligheid vanuit Puur en ONS moet komen. Op dit moment is
dat nog niet in het eigen datawarehouse te ontsluiten.

De verpleegkundig informatiekundige (VIK)
De Verpleegkundig Informatiekundige (VIK) vertegenwoordigt de zorgprofessionals op het gebied
van digitalisering. Zij is verantwoordelijk voor het inrichten van een adequate
informatievoorziening, en het adviseren en begeleiden bij de doorontwikkeling van digitalisering
in de primaire processen. Deze functie is in 2021 verder doorontwikkeld. Zo is er een tweede VIK
aangesteld en zijn de werkpakketten verdeeld over de klantlijnen Wonen met Zorg en
Behandeling & Revalidatie. Reden voor de uitbreiding is dat ondersteuning aan beide klantlijnen
te omvattend werd om binnen één rol te kunnen ondersteunen.
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Video Interventie Ouderenzorg
Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is een psychosociale interventie die zich richt op
zorgverleners die problemen ervaren in de omgang met gedrags- en/of stemmingsstoornissen
van oudere cliënten voor wie zij zorgen. Het kan worden toegepast bij zowel professionele
zorgverleners als bij mantelzorgers. Wanneer eerder ingezette interventies onvoldoende resultaat
hebben gehad en er aanwijzingen zijn dat er winst te behalen is in de interactie tussen de cliënt
en de zorgverlener, kan de cliënt worden aangemeld bij een VIO begeleider.
VIO bestaat uit een aantal fases: een intake- en screeningsfase, een uitvoerende fase en een
afsluitende fase. Er wordt gebruik gemaakt van video-opnames en video-feedback. De
zorgverlener leert door middel van videofeedback het gedrag van de cliënt te begrijpen en de
werkzame elementen van het eigen gedrag te herkennen en stapsgewijs toe te passen in
moeilijkere (probleem)situaties. De totale duur van een traject is ongeveer vier maanden. Vanaf
de eerste feedbackbijeenkomst gaat de zorgverlener aan de slag met opdrachten die gegeven
worden.

Nieuwbouw den Ooiman
De behoeften van bewoners en zorgverleners in het verpleeghuis veranderen sterk. Daarom
werkt Sensire aan nieuwbouwplannen voor haar oudste locatie, Den Ooiman somatiek in
Doetinchem. Het huidige gebouw is na 60 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. In het
ontwerp wordt uitgegaan van twee nieuwe gebouwen naast het bestaande hoofdgebouw, dat in
een latere fase wordt verwijderd. Bij de bouw van deze twee nieuwe gebouwen wordt uitgegaan
van ‘kleinschalig wonen’ en is rekening gehouden met eisen op het gebied van duurzaamheid.

Ontwerp
Op basis hiervan is een ontwerp opgesteld waarin twee gebouwen staan getekend met elke 32
studio’s (vier groepen van acht bewoners), dus 64 studio’s in totaal. Het plan is dat de nieuwbouw
gerealiseerd wordt naast de bestaande bebouwing. De oudbouw wordt verwijderd na oplevering
van de nieuwbouw en als de revalidatie locatie bij het nieuwe Slingeland aan de A18 is
gerealiseerd: naar verwachting niet eerder dan in 2026. Op het terrein dat vrijkomt, kunnen in
een latere fase woningen worden gebouwd voor diverse groepen inwoners. Daarmee ontstaat
een open, groene en inclusieve woonomgeving, die in verbinding staat met de bestaande wijk. Zo
verkleinen we de afstand tussen bewoners van Den Ooiman en andere inwoners van
Doetinchem.
Deze combinatie van Wonen met Zorg is alleen mogelijk door ook te bouwen op delen van het
terrein waar nu geen gebouwen staan, en door het realiseren van reguliere woningen op het
terrein. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Sensire is hierover in
gesprek met de gemeente Doetinchem en betrekt omwonenden hierbij. Naar verwachting wordt
na de zomer 2022 de aanvraag ingediend bij de gemeente. Afhankelijk van de
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bestemmingsprocedure is de planning dat er in het najaar van 2023 gestart kan worden met de
bouw. De verwachte bouwtijd bedraagt 18 maanden.

Revalidatie verhuist
In het bestaande hoofdgebouw van Den Ooiman is een revalidatieafdeling van Sensire gevestigd.
Naast Sensire is ook Klimmendaal revalidatie specialisten hier sinds april 2022 gevestigd. Samen
maken we plannen voor een gezamenlijke revalidatieafdeling nabij het nieuw te bouwen
Slingeland ziekenhuis aan de A18. Daarom is er geen revalidatieafdeling gepland in de
nieuwbouw Den Ooiman. Sensire biedt Klimmendaal revalidatie specialisten ter overbrugging
tijdelijk ruimte in de oudbouw van Den Ooiman. Zo kan de samenwerking op het gebied van
revalidatie verder vorm krijgen en maken beide organisaties gebruik van elkaars faciliteiten.

Afdeling Clematis
Gevolg van deze samenwerking met Klimmendaal is dat er tijdelijk ruimte nodig was in de
oudbouw Den Ooiman. De bewoners en medewerkers van afdeling Clematis met 21 bewoners
zijn begin 2022 tijdelijk verhuisd naar de recent gebouwde locatie in Gaanderen, waar ook de
Slingebeek gevestigd is en het zorghotel gevestigd was. Dit is een locatie die gebouwd is op het
ontwerp ‘kleinschalig wonen'. Als de personele bezetting het toelaat zal de afdeling kunnen
uitbreiden naar 32 bewoners.
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Renovatie en nieuwbouw Bundelingpark
De renovatie en nieuwbouw van het Bundelingpark is in 2021 afgerond. Het vernieuwde en
gemoderniseerde Bundelingpark voorziet in de wens en behoefte van inwoners van Ruurlo en
omgeving om tot op hoge leeftijd zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen – ook als
daarbij intensieve zorg en ondersteuning nodig is. Het Bundelingpark is een voorbeeld van een
nieuw woonzorgconcept waar ontmoeten, eten en activiteiten centraal staan. Er is uitvoerig
nagedacht over de invloed van de omgeving op de beleefwereld van de bewoners, zowel met een
somatische zorgvraag als bewoners met dementie. Tegelijkertijd kunnen de zorgprofessionals, in
gezonde werkomstandigheden, de zorg blijven bieden zoals bewoners dat van ons gewend zijn.

Nieuwe doelgroepen Vischpoort
In 2021 is met elkaar gesproken over verschillende nieuwe doelgroepen voor de locatie
Vischpoort. Een aantal regieverpleegkundigen hebben de Meerzorg in Apeldoorn bezocht, hier
wordt een combinatie van somatische, psychiatrische en verslavingszorg geleverd. Daarnaast zijn
collega’s gaan kijken op de Parkinsonafdeling op Den Ooiman in Doetinchem. Met andere
zorginstellingen zijn gesprekken gevoerd over zorg aan mensen met somatische problematiek en
NAH.
Conclusie is dat de doelgroepen Parkinson en somatiek NAH het meest passend en haalbaar zijn
voor Vischpoort. De locatie is minder geschikt voor mensen met verslavingsproblematiek omdat
de toegang tot middelen te dichtbij huis is.
Vervolgens is een werkgroep aan de slag gegaan om de verbouwing passend te maken op de
behoeften van de doelgroepen. Er wordt rekening gehouden met het kiezen van kleuren en
andere zaken die te maken hebben bij het creëren van prikkels. Per etage worden veertien
studio’s gerealiseerd met eigen sanitair en een gezamenlijke huiskamer. Zo kunnen de bewoners
op hun woonplek samenkomen met andere bewoners als die wens er is en hebben daarnaast een
eigen ruimte. Er waren negen appartementen per etage, dus een totale uitbreiding met tien
plaatsen.

Individueel Persoons Volgend Budget
Het individueel Persoons Volgend Budget (iPVB) is een budget op maat, waarmee de bewoner
zorg en ondersteuning kan ‘inkopen’. Dit bedrag is gekoppeld aan de Wlz-indicatie. De bewoner
krijgt zeggenschap en dat betekent een overdracht van regie (en macht) van de zorgaanbieder
naar de zorgvragen (klant/bewoner). Versterking van de positie van de bewoner is het gevolg.
In 2021 is gestart met de pilot iPVB. Het is een pilot van twee jaar waarbij de zorgverleners aan
de bewoner inzicht geven over de invulling van het zorgzwaartepakket. Hiervoor gebruikt de
verzorgende een digitaal hulpmiddel. Er is bewust gekozen om deze pilot op locaties te laten
plaatsvinden met verschillende doelgroepen. De Borkel, afdeling De Enk, verpleeghuis zonder
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behandeling en voornamelijk somatische problematiek. De Beekdelle, een psychogeriatrische
locatie met behandeling. Bij de Beekdelle is de familie hierdoor meer aan zet, maandelijks gaan
er koffie momentjes plaatsvinden om het iPVB te bespreken en zo nodig aan te passen. Doen we
nog wat we hebben afgesproken? Moeten we afspraken bijstellen? Wat kan de zorgvrager zelf?
Wat doet de familie? Aan de pilot doen binnen De Enk 26 appartementen mee met momenteel
29 bewoners.
Het werken met het iPVB vraagt een enorme omslag in denken bij de medewerker, omdat de zorg
daardoor meer vraaggericht wordt. In 2021 is daar vooral aandacht voor geweest. De
contactverzorgenden zijn geschoold en daarnaast is er een kick-off geweest met het hele team.
Door corona was het helaas nog niet mogelijk om gesprekken met de bewoner en/of familie aan
te gaan. Dit wordt in 2022 verder opgepakt.

Kennisplein
Het is belangrijk dat alle medewerkers van Sensire toegang hebben tot de juiste en actuele
procesbeschrijvingen en inhoudelijke documenten. Op die manier kunnen zij tijdens hun
werkzaamheden ten allen tijde de juiste bronnen raadplegen om kwalitatieve zorg te kunnen
leveren. Binnen Sensire was de toegang tot deze documenten in 2021 nog op verschillende
manieren geregeld. De medewerkers hebben toegang tot de documenten via het handboek
(Sensire Zuid) en via de werkwijzer drive (Sensire Noord).
Er is in 2021 veel aandacht geweest voor het harmoniseren van processen en inhoudelijke
protocollen tussen Sensire Noord en Sensire Zuid. Dit zal in 2022 worden voortgezet en afgerond.
De implementatie van het kennisplein zal hierbij ondersteunend zijn. Dit is een nieuwe omgeving
waar alle (noodzakelijke) procesbeschrijvingen en inhoudelijke protocollen beschikbaar zijn. Zo
hebben alle medewerkers binnen heel Sensire beschikking tot de processen en inhoudelijke
protocollen op een eenduidige manier. Bovendien zal er gebruik gemaakt worden van landelijke
ontsluitingen, wat betekent dat er minder intern documentbeheer noodzakelijk is.
De stelregel voor het kennisplein is:
● Er worden alleen processen beschreven die noodzakelijk zijn om werkzaamheden goed uit te
kunnen voeren, daarbij gaan we uit van de kennis en kunde van onze eigen professionals. Niet
elk proces zal daardoor tot in detail beschreven worden.
● We maken gebruik van landelijke bronnen die we ontsluiten, tenzij het nodig is om binnen
Sensire afwijkingen van deze landelijke bronnen te beschrijven (omdat we bijvoorbeeld
andere werkafspraken hebben met elkaar, of omdat er verduidelijking nodig is op een
landelijk protocol).
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ZORG THUIS
‘Uw geluk, dat motiveert ons. We laten u het leven leven zoals u dat wilt. Ondanks beperkingen.
Naar eigen wens, eigen gewoonten, in uw eigen omgeving. Kortom: 'Leven zoals U wilt'.
Voor veel mensen geldt dat zo lang mogelijk thuis in eigen omgeving blijven wonen, bijdraagt aan
‘Leven zoals u wilt’. Ook voor klanten waarbij 24-uurs zorg of toezicht in de nabijheid nodig is.
Daarom biedt Sensire zorg in de thuissituatie middels een WLZ indicatie. Sensire biedt langdurige
zorg in de thuissituatie aan klanten met een WLZ-indicatie op basis van de verschillende
leveringsvormen: volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden
budget (pgb).
Middels deze extra paragraaf wordt inzichtelijk gemaakt hoe Zorg Thuis de kwaliteit toetst en aan
kwaliteitsverbetering werkt voor klanten met een WLZ indicatie.
N.B.: Sensire en Sutfene zijn in september 2020 gefuseerd en verder gegaan onder de naam
Sensire. Sutfene leverde op het moment van de fusie geen zorg meer aan klanten in de wijk. In die
zin brengt de fusie dus geen wijzigingen met zich mee voor Zorg Thuis. Wel vinden er o.a.
wijzigingen plaats (of hebben al plaatsgevonden) in samenstelling van de raad van bestuur,
samenvoeging van de medezeggenschapsorganen en de ondersteunende processen.
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Kwaliteit en leren & verbeteren
Kwaliteit van zorg staat voor Sensire in het licht van en draait om Positieve Gezondheid. Het
kwaliteitsbeleid van Sensire sluit aan bij dit gedachtegoed. In ons kwaliteitsmanagementsysteem
is het meten, evalueren en verbeteren een continu proces. Hiervoor gebruiken we de uitkomsten
vanuit diverse signalen, zoals indicatoren, klanttevredenheid, incidenten (en daaruit
voortkomende interne onderzoeken), interne en externe audits, etc. Binnen Sensire en Zorg Thuis
heerst een cultuur waarin het zoeken naar kleine en grote verbetermogelijkheden
vanzelfsprekend is. Samen, in relatie en in dialoog met elkaar en de klanten en diens naasten.
Zorg Thuis is in regio’s verdeeld en bestaat daarmee uit 12 zogenaamde Wijkverpleegkundigen
Groepen (WijGro’s). Iedere WijGro heeft een domeinhouder kwaliteit en veiligheid. Zij zijn
(samen met de gehele WijGro) verantwoordelijk voor alles rondom het thema kwaliteit en
veiligheid, waarbij leren & ontwikkelen als rode draad dient voor de thema’s waar zij aan werken.
Dit doen zij met hun eigen WijGro, maar ook WijGro overstijgend hebben de domeinhouders
kwaliteit en veiligheid een verantwoordelijk voor heel Zorg Thuis. Iedere maand overleggen zij,
waarin alle thema’s rondom kwaliteit en veiligheid met elkaar opgepakt en gedeeld worden. Ook
de adviseur zorgproces en kwaliteit neemt deel aan dit overleg en ondersteunt waar nodig. De
thema’s die hier besproken worden, worden daarnaast meegenomen in de kwartaalrapportage
kwaliteit.
Vanuit die diverse signalen (zoals bijvoorbeeld incidenten en audits) en in dialoog met elkaar en
klanten, worden verbeterplannen opgesteld. De domeinhouders gaan hier samen met de
collega’s in de WijGro’s mee aan de slag en delen de uitkomsten vervolgens in het
domeinhoudersoverleg met heel Zorg Thuis. Zo wordt er zowel in de WijGro’s zelf geleerd en
worden verbeteracties opgepakt, als voor heel Zorg Thuis. De adviseur zorgproces en kwaliteit
bewaakt het proces en pakt verbeteracties die voor heel Sensire gelden, op met de andere
klantlijnen en de Controller kwaliteit en veiligheid.

Incidenten en Calamiteiten
In 2021 zijn er bij Zorg Thuis 5 ernstige incidenten gemeld en onderzocht door de interne
onderzoekscommissie ernstige incidenten en calamiteiten. Er is voor Zorg Thuis geen calamiteit
gemeld bij de IGJ.
In 2021 is er wederom veel extra aandacht besteed aan het leren en verbeteren na het signaleren
en onderzoeken van een ernstig incident. Naast dat er een grotere groep interne onderzoekers is
opgeleid, worden ook de wijkverpleegkundigen steeds meer en meer meegenomen in het leren
en verbeteren na incidenten. Iedere WijGro of vakgroep is na een intern onderzoek
verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van een verbeterplan, waar verbeteracties en
aanbevelingen uit het interne onderzoeksrapport uit meegenomen worden. De domeinhouders
kwaliteit en veiligheid zijn verantwoordelijk voor het delen van de verbeteracties met de andere
WijGro’s, zodat de gehele klantlijn Zorg Thuis leert van een incident. Daarnaast is in 2021
aandacht besteed aan het nieuw beschreven incidentenproces (MIK-proces), dat in 2020
opnieuw is opgesteld door een afvaardiging van domeinhouders kwaliteit en veiligheid in
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samenwerking met de adviseur zorgproces en kwaliteit, en de borging rondom een goede
implementatie van dit proces. Ook het leren en verbeteren van incidenten heeft hierbij
voldoende aandacht gehad.

Klanttevredenheid
Bij Sensire geloven we dat de beste zorg tot stand komt in een goede relatie tussen onze klant,
hun familie en onze medewerkers. Daarom polsen we doorlopend waar onze klanten waarde aan
hechten. Dit doen onze collega’s door regelmatig in gesprek te gaan met de klanten en te vragen
hoe ze vinden dat het gaat en wat we nog beter of anders kunnen doen. Dit doen we daarnaast
ook nog op andere manieren, zoals hieronder beschreven.

Cliëntenraad
Zorg Thuis heeft een cliëntenraad, waarin klanten, bewoners en naasten meepraten over zaken
die binnen het eigen gebied spelen. Twee afgevaardigden van de cliëntenraad Zorg Thuis nemen
zitting in de Centrale Cliëntenraad. Kwaliteitsverbetering doen we in continue dialoog, zoals
hierboven beschreven. Mede daarom zijn we veelvuldig in gesprek met de Cliëntenraad.

Sensire Luistert
Een gezellige jaarlijkse bijeenkomst waar klanten, mantelzorgers en cliëntenraad elkaar
ontmoeten en waar onderwerpen besproken kunnen worden die door klanten of cliëntenraad
worden ingebracht of gewoon ter tafel komen. De Sensire Luistert bijeenkomsten worden (onder
deze naam) sinds 2015 uitgevoerd.
Elk jaar worden in elke gemeente Sensire Luistert Bijeenkomsten voor klanten van die gemeente
gehouden. Daarbij is een afvaardiging van de cliëntenraad aanwezig. Het doel van de
bijeenkomsten is luisteren naar wat bij onze klanten speelt en hierover het gesprek met ze
aangaan. Indien mogelijk in kleine groepen. Uit ervaring blijkt dat het best te werken. Het gesprek
is laagdrempelig en mensen voelen zich genodigd om alles te zeggen.
Voorafgaand aan de Sensire Luistert bijeenkomst vraagt de zorg bij iedere klant om een korte
vragenlijst in te vullen, eventueel met de mantelzorger erbij. De vragen zijn:
● Als u het voor het zeggen had bij Sensire, wat zou u anders doen?
● Als u het voor het zeggen had, wat zou er dan absoluut moeten blijven?
● Zijn er nog andere zaken/onderwerpen waarover u in gesprek wilt?
Tijdens de bijeenkomst wordt het gesprek aangegaan over de antwoorden op de vragenlijst. We
vragen door, willen weten wat de achtergrond is van de reacties. Ook worden de uitkomsten van
de PREM gedeeld.
Vanwege de Covid-19 crisis zijn er, in overleg met de cliëntenraad, in 2021 helaas geen Sensire
Luistert bijeenkomsten geweest. We hebben overwogen om deze bijeenkomsten digitaal vorm te
geven, echter vonden wij dat niet passend bij de methode en de doelgroep. In begin 2022 zal er
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opnieuw bekeken gaan worden wat de mogelijkheden zijn om deze bijeenkomsten voort te
zetten.

Zorgkaart Nederland en PREM
Zorgkaart Nederland is een onafhankelijk instrument waarin de resultaten van zorgaanbieders
wordt weergegeven. Dit is een instrument van de Nederlandse Patiënten Federatie waarop de
beoordelingen van en reacties op onze teams geraadpleegd kunnen worden. Op basis van de
beoordelingen van klanten en/of betrokkene komt ook een algemeen prestatiecijfer voor Sensire
tot stand. We nodigen iedere klant of betrokkene van harte uit om ook een reactie of beoordeling
te geven op Zorgkaart Nederland.
Ook heeft Sensire zich vanuit het Kwaliteitskader Wijkverpleging geconformeerd aan de landelijke
PREM (Patient Reported Experience Measure) meting. Alle aanbieders van wijkverpleging zijn
sinds 2020 jaarlijks verplicht onderzoek uit te voeren naar de belevingen en ervaringen van
klanten in de wijkverpleging middels de PREM. De PREM is onderdeel van de kwaliteitsinformatie
wijkverpleging, zoals beschreven in het kwaliteitskader. Bureau ZorgfocuZ heeft Sensire in 2021
ondersteund gedurende de uitvoering van de PREM.
De PREM bestond in 2021 uit een vragenlijst met 9 ervaringsvragen (welke men kon
beantwoorden op een schaal van 1 t/m 10), een aanbevelingsvraag en een NPS score. De
uitkomsten van de PREM meting worden ook doorgezet naar Zorgkaart Nederland, zodat ook
deze uitkomsten voor iedereen inzichtelijk zijn.

PREM
Inmiddels is de PREM voor 2021 voor Sensire Zorg Thuis afgerond en zijn de resultaten binnen.
Sensire Zorg Thuis heeft 931 ingevulde vragenlijsten binnen gekregen. Gemiddeld heeft Sensire
Zorg Thuis op de aanbevelingsvraag een 9,0 gescoord, met een NPS score van 89,17. Sensire Zorg
Thuis is erg trots op dit mooie resultaat.

Zorgkaart Nederland
Zoals benoemd wordt een deel van de uitkomsten van de PREM ook doorgezet naar Zorgkaart
Nederland. Respondenten van de PREM moesten daar specifiek toestemming voor geven. In
2021 zijn er 1218 reacties gegeven op Zorgkaart Nederland (inclusief de overzetting van de PREM;
peildatum november 2021). In 2020 waren dat er 428.
Het gemiddelde cijfer voor Zorg Thuis in 2021 op Zorgkaart Nederland (inclusief dus de
doorgezette resultaten van de PREM) was een 9,0 gemiddeld. In 2020 was dit een 8,9. In 2019
was dit ook een 8,9.
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Klachten
In 2021 zijn er voor Zorg Thuis 16 klachten binnengekomen bij de klachtenfunctionaris. Het
overkoepelende thema van de meeste klachten ging over een gewenste verbetering in de
communicatie tussen zorgprofessional en klant of over de inhoud van geleverde zorg. Alle
klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld.

Certificaten en Keurmerken
Zorg Thuis heeft de ISO9001:2015 de NEN 7510 in 2020 behaald. In 2021 heeft er een
tussentijdse certificering plaatsgevonden met een positief resultaat.

Bevoegd en Bekwaam
Bevoegd en Bekwaam binnen klantlijn Zorg Thuis wijkt niet af van het Sensire-brede beleid
hierop. Zie hoofdstuk Leren & Verbeteren.

Kwaliteitsregister
Het Kwaliteitsregister V&VN is een digitaal systeem waarin verpleegkundigen en verzorgenden
kunnen bijhouden welke scholing en activiteiten ze hebben verricht en beoordelen of ze
voldoende op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in hun vak en daarmee hun deskundigheid
blijven vergroten.
Eind 2021 stond 55% van de zorgmedewerkers binnen Sensire ingeschreven in het
kwaliteitsregister. Sensire zorgt voor de inschrijvingen en vergoedt deze.
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VAR
Zoals eerder in dit verslag beschreven, heeft de Verpleegkundige en Verzorgende AdviesRaad
(VAR) zich eind 2017 volledig geïnstalleerd. Een groot deel van de leden zijn medewerkers van
Zorg Thuis.

Platform Wijkverpleging
Het Platform Wijkverpleging is ontstaan op initiatief van een aantal wijkverpleegkundigen.
Wijkverpleegkundigen zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het onderzoeken en bepalen van de
zorgbehoefte en het organiseren van zorg. Deze verantwoordelijkheid is gebaseerd op de
professionele autonomie. Dit betekent dat wijkverpleegkundigen zelf verantwoordelijk zijn voor
de inhoud van het vak en de ontwikkeling ervan.
Begin 2018 is het Platform Wijkverpleging binnen Sensire erkend als formeel orgaan dat
verantwoordelijk is voor de vakinhoudelijke ontwikkeling van wijkverpleegkundigen. Sinds april
2018 doen de leden van het Platform Wijkverpleging dit in samenwerking met één afgevaardigde
van de wijkverpleegkundigen uit iedere gemeente. In 2022 zal verder gekeken gaan worden naar
de invulling van de bestaande structuur zodat we als Sensire kunnen blijven verbeteren en
optimaliseren.

Inzet specialist ouderengeneeskunde extramuraal
De problematiek in de thuissituatie wordt steeds complexer omdat steeds meer ouderen langer
thuis blijven wonen. In de eerste lijn blijkt er behoefte te zijn aan kennis en vaardigheden om de
kwetsbare oudere met multimorbiditeit en complexe zorgvraag te behandelen en te begeleiden.
Hier gaat het niet alleen om de huisarts, maar ook om de wijkverpleging en paramedische
disciplines in de eerste lijn. Om deze reden is er samenwerking met de specialist
Ouderengeneeskunde. Dit is een lopend proces waar continue ruimte is voor ontwikkeling en
aanpassingen waar nodig.
De huisarts kan een specialist ouderengeneeskunde consulteren als er sprake is van een
complexe zorgvraag bij kwetsbare ouderen met of zonder een WLZ indicatie. Bij behandeling van
ouderen in de eerste lijn blijft de huisarts de hoofdbehandelaar.
De huisarts kan vragen om een eenmalig telefonisch consult (gebruik maken van de expertise van
de geraadpleegde professional) of een meekijkconsult, waarbij de huisarts en de specialist
ouderengeneeskunde de patiënt samen kunnen zien. De huisarts kan ook kiezen voor een
‘Extramuraal Multi Disciplinair Overleg’ de specialist ouderengeneeskunde neemt dan deel als
adviseur. Verder is er een mogelijkheid tot een Geriatrisch assessment met kortdurende
medebehandeling en Langdurige medebehandeling met ANW-bereikbaarheid (gedurende de
avond, nacht en weekeinde). De specialist ouderengeneeskunde kan ook gedragswetenschapper
en of een paramedicus inzetten met gespecialiseerde kennis van kwetsbare ouderen. Zij werken
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samen in een multidisciplinair team onder verantwoordelijkheid van de specialist
ouderengeneeskunde.
Inzet van een multidisciplinair team onder leiding van de specialist ouderengeneeskundige zorgt
ervoor dat er meer gespecialiseerde kennis in de eerste lijn beschikbaar is. Hierdoor komt
passende zorg voor kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag beschikbaar in de
thuissituatie. Verwijzingen en opnames naar de tweede lijn kunnen we hiermee uitstellen of
voorkomen.
Binnen het werkgebied van Sensire is er een verdeling gemaakt per gemeente waarbij er overal
een specialist ouderengeneeskunde in dienst is per huisartsenpraktijk zodat alle inwoners gebruik
kunnen maken van deze extramurale zorg. Deze zorg wordt gefinancierd voor de ouderen met
een WLZ indicatie vanuit de WLZ. Voor ouderen zonder deze indicatie wordt deze zorg
gefinancierd door de GZSP (gespecialiseerde zorg specifieke patiëntengroepen).
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BIJLAGE 1: ANALYSE ONVRIJWILLIGE ZORG 2021
Deze analyse heeft betrekking op de ingezette (intramurale) onvrijwillige zorg binnen Sensire in
2021. Wegens het recente samengaan van Sensire en Sutfene is de data niet geheel compleet.
Per 1 juli 2021 is er met YSIS 1 gemeenschappelijk behandeldossier gekomen waardoor de data
van Oud-Sutfene over Q1 en Q2 ontbreekt. Daarom is er, in overleg met het IGJ, gekozen om de
analyse voor heel Sensire enkel uit te voeren over Q3 en Q4. Op die manier kan er volgend jaar
een zuivere vergelijking worden gemaakt met voorgaande jaargangen.
Reactie cliëntenraad Wonen met Zorg
De cliëntenraad vindt dat dit overzicht de onvrijwillige zorg heel inzichtelijk maakt en dat dit een
goede basis is waarop we met elkaar kunnen werken aan het verder terugdringen van
onvrijwillige zorg. Om dit proces goed te bewaken, is het wellicht wijs de registratie op te nemen
als vast onderdeel van de kwartaalrapportages kwaliteit (die de cliëntenraad ontvangt). De
monitoring ervan, geeft nog beter inzicht, zelfs op cluster (of lokaal) niveau.
Algemeen
Aantal unieke
cliënten
Totaal aantal unieke cliënten in zorg (Q3 & Q4 2021):

1260

Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende de betreffende periode 101
(Q3 & Q4 2021):
Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en
onvrijwillige zorg heeft ontvangen (Q3 & Q4 2021):

16

Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een IBS en onvrijwillige zorg heeft ontvangen
(Q3 & Q4 2021) :

12

Vorm van onvrijwillige zorg
In het laatste half jaar van 2021 hebben 101 unieke bewoners onvrijwillige zorg ontvangen
waarbij 150 vormen van onvrijwillige zorg zijn ingezet. Inmiddels zijn meer dan 2/3e van de
maatregelen niet langer actief. De meeste maatregelen hadden/hebben betrekking op het
beperken van de bewegingsvrijheid (51%) of het toedienen van medicatie (32%). Er zijn geen
maatregelen geregistreerd in de categorieën onderzoek aan kleding of lichaam, onderzoek van
woon/verblijfsruimte, controle op aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen en
beperken van het recht op ontvangen van bezoek.
Vorm van onvrijwillige zorg

Subvorm

Unieke cliënten

□ Het toedienen van vocht, voeding en
medicatie, alsmede doorvoeren van
medische controles of andere medische
handelingen en overige therapeutische
maatregelen, ter behandeling van een

□ Vocht en voeding

Geen

□ Medicatie

Aantal cliënten: 48
% van OVZ: 46%
% van Sensire: 3,8%
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psychogeriatrische aandoening,
verstandelijke handicap, een daarmee
gepaard gaande psychische stoornis of
een combinatie hiervan, dan wel
vanwege die aandoening, handicap of
stoornis, ter behandeling van een
somatische aandoening

□ Het verrichten van medische controles of andere
medische handelingen en therapeutische
maatregelen, ter behandeling van een
psychogeriatrische aandoening of verstandelijke
beperking, dan wel vanwege die aandoening of
beperking, ter behandeling van een somatische
aandoening

Aantal cliënten: 2
% van OVZ: 2%
% van Sensire: < 1%

□ Beperken van bewegingsvrijheid

□ Fixatie

□ Fysieke fixatie

Aantal cliënten: 9
% van OVZ: 9%
% van Sensire: < 1%

□ Mechanische
fixatie

Aantal cliënten: 17
% van OVZ: 16%
% van Sensire: 1,3%

□ Insluiten

□ Uitoefenen van toezicht op de cliënt

□ Beperken van de
bewegingsvrijheid door plaatsing
op een gesloten afdeling

Aantal cliënten: 3
% van OVZ: 3%
% van Sensire: < 1%

□ Overig

Aantal cliënten: 47
% van OVZ: 45%
% van Sensire: 3,7%

□ In een separeerverblijf

Aantal cliënten: 4
% van OVZ: 4%
% van Sensire: < 1%

□ In een afzonderingsruimte

Aantal cliënten: 1
% van OVZ: 1%
% van Sensire: < 1%

□ In eigen kamer /verblijfsruimte
/appartement /woning

Aantal cliënten: 2
% van OVZ: 2%
% van Sensire: < 1%

□ Overig

Aantal cliënten: 3
% van OVZ: 3%
% van Sensire: < 1%

□ Cameramonitoring

Geen

□ Toepassing overige
toezichthoudende domotica

Aantal cliënten: 1
% van OVZ: 1%
% van Sensire: < 1%

□ Toepassing elektronische
traceringsmiddelen

Aantal cliënten: 2
% van OVZ: 2%
% van Sensire: < 1%

□ Onderzoek aan kleding of lichaam

Geen

□ Onderzoek van woon/verblijfruimte

Geen

□ Controle op aanwezigheid van
gedrag-beïnvloedende middelen

Geen

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

□ Beperking in het gebruik van
communicatiemiddelen

Aantal cliënten: 1
% van OVZ: 1%
% van Sensire: < 1%
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□ Overige beperkingen

□ Beperken van het recht op het
ontvangen van bezoek

Aantal cliënten: 10
% van OVZ: 10%
% van Sensire: < 1%
Geen

Clusterniveau

Wijk 2: Veerpoort, Laarpoort, Hofpoort en Berkelpoort - Wijk 3: Vischpoort - Wijk 4: Beekdelle - Wijk 5: Flora Wijk 6: Spijkhoeve, Spijk Bungalows
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