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Kwaliteitsjaarverslag 2020

Iedere dag
het verschil
maken voor een
waardevolle dag

Elke dag het verschil maken. Dat is wat we
bij Noorderbreedte doen! We kijken naar de
persoonlijke wensen en behoeften. En naar
de kleine dingen die voor iemand belangrijk
zijn. Zo kan iedereen zichzelf zijn en doen wat
hij leuk vindt. Kwaliteit van leven vinden wij
net zo belangrijk als kwaliteit van zorg. Want
door ook te kijken naar welzijn, voelt elke dag
goed en blijft het leven waardevol. Daarom
zorgen wij elke dag voor het verschil. Voor de
bewoners, cliënten, hun naasten, vrijwilligers
én medewerkers.
Klik naar onze resultaten
We laten graag zien hoe we in 2020 hebben gewerkt aan de
kwaliteit van onze zorg én welzijn. Door te klikken op een van de
strategische thema’s ziet u overzichtelijk wat we hebben gedaan en
bereikt.
Meer weten?
Neem gerust contact met ons op via 058 280 30 30.

INHOUD

Dit kwaliteitsjaarverslag hebben we beeldend opgezet.
Door te klikken op een thema uit de Expeditie 2020 ziet u in
één oogopslag wat we in 2020 hebben bereikt.
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Direct in beeld

Cliënt en kwaliteit van zorg versterken
Elektronisch Cliënten Dossier

Incidenten met medicatie

PREZO

Waardering cliënten

LEVENSVERHALEN
VASTGELEGD IN ECD

86%

HARTENWENSEN
VASTGELEGD IN ECD

1986

5 locaties

90%

87%

99%

9,6%

90%

AFSPRAKEN OVER
ZORG VASTGELEGD
IN ECD

REANIMATIE
AFSPRAKEN
VASTGELEGD IN ECD

HERCERTIFICERING BEHAALD

BEVEELT NOORDERBREEDTE AAN ALS
ZORGAANBIEDER OP ZORGKAART NEDERLAND

7.7

MEER DAN IN 2019

TEN OPZICHTE VAN 7.8 IN 2019

Nieuwe matrassen

KLACHTEN

1.250

2

Eten en drinken

Calamiteiten

4

4

MATRASSEN VERVANGEN

ADVISEURS ETEN EN DRINKEN

GEMELD AAN DE IGJ
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Invloed corona op zorgverlening
Net als de rest van de wereld
kregen we in 2020 te maken met
het coronavirus. Zowel tijdens de
eerste als de tweede golf waren er
op meerdere locaties besmettingen
onder bewoners en medewerkers.
Helaas zijn er bewoners overleden.
2020 was een zwaar jaar waarmee
niemand rekening had gehouden.
De coronacrisis heeft veel van
ons gevraagd. Daardoor zijn
bepaalde doelstellingen voor 2020
logischerwijs niet gehaald.
Toch zijn we nog een
eind gekomen, zoals dit
kwaliteitsverslag laat zien.

Coronacrisis in een notendop
• Centraal crisisteam en lokale
uitbraakteams
• Eind februari 2020 richtten we een
centraal crisisteam in. Dat zette het
beleid uit, coördineerde acties en zorgde
voor de juiste informatie richting de
zorglocaties, externe partijen en media.
• Elke zorglocatie kreeg een uitbraakteam
dat direct handelde bij een besmetting.
De ervaringen werden onderling gedeeld,
waardoor locaties steeds beter wisten
hoe te handelen bij een besmetting.
Voorschriften RIVM
• De voorschriften van het RIVM hebben
we vanaf het begin van de coronacrisis
opgevolgd.
• Dit leidde tijdens de eerste golf tot het
sluiten van al onze zorglocaties voor
bezoekers.
• Alleen bezoek aan bewoners in de
palliatieve fase werd nog toegestaan.

Eerste golf
• Op al onze zorglocaties ontstonden
creatieve ideeën om ervoor te zorgen
dat contact tussen bewoners en hun
naasten mogelijk bleef. Zo werden alle
zorglocaties voorzien van tablets (300
stuks). Daarmee konden de bewoners en
cliënten beeldbellen. Zorgmedewerkers
hielpen hen daarbij.
• Ook in samenwerking met familieleden
en ondernemers werden mooie
momenten gecreëerd. Zo kwamen
familieleden langs met hoogwerkers en
trakteerden ondernemers op onder meer
gebak.
• Tijdens de eerste golf ontstond er een
gevoel van saamhorigheid en diep
respect voor alle zorgmedewerkers.
Tweede golf
• Tijdens de tweede golf konden we
een volledige sluiting van de locaties
voorkomen.
• De bezoekersregeling werd conform
de landelijke richtlijnen op besmette
afdelingen aangepast.

Eigen teststraat
• In juli 2020 richtten we onze eigen
teststraat in. Zorgmedewerkers konden
hier snel worden getest en kregen
binnen 24 uur de uitslag.
• Al snel maakten ook collega-organisaties
gebruik van onze teststraat.
Terugkijkend
• Zien we grote betrokkenheid en
flexibiliteit bij de medewerkers
om zich continu aan te passen aan
nieuwe protocollen, maatregelen en
versoepelingen.
• Heeft de snelle en heldere communicatie
naar de uitbraakteams en op BreedteNet
een positieve rol gespeeld.
• Hebben we het aantal besmettingen
beperkt weten te houden door de juiste
isolatiemaatregelen en het hygiënisch
werken.
• Hebben we ervaren hoe belangrijk de
psychosociale ondersteuning is van
zowel bewoners als medewerkers in
tijden van crisis.
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Persoonsgericht zorg waarmaken

In 2020 zijn we verdergegaan met
de zogenoemde ‘positiebepalingen’.
Dit zijn de kwaliteitsplannen
per team. Per locatie is een
positiebepaling opgesteld met
drie punten die goed gaan, en
drie punten die beter kunnen.
De positiebepalingen vormen
de basis voor het jaarplan van
Noorderbreedte.
• Alle locaties zien op hun eigen
kwaliteitsdashboard (met maandelijkse
rapportages) hoe de kwaliteit van
zorg is. Zo meten we bijvoorbeeld bij
hoeveel bewoners het levensverhaal en
de hartenwensen zijn ingevuld in het
elektronisch cliëntendossier (ECD).
In 2020 was bij 90 procent van de
cliënten het levensverhaal compleet
en bij 86 procent de hartenwensen.
Daarnaast staan in bijna alle dossiers
actuele afspraken over zorg (87 procent)
en reanimatie (99 procent). In 2020
hebben we een begin gemaakt
met het verder uitbreiden van het
kwaliteitsdashboard met meer
zorginhoudelijke indicatoren. Dit krijgt
in 2021 een vervolg.

• Het aantal incidenten met medicatie
is in 2020 toegenomen, van 1.811 in
2019 naar 1.986 in 2020. Bij 50% van
de medicatiefouten komt dit doordat
vergeten is de medicatie te geven.
• In 2021 zullen we meer aandacht
besteden aan (medicatie) incidenten
op de locaties en in de commissies
(incidenten- en farmaceutische zorg
commissie) om oorzaken en trends te
bespreken.
• Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en
dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet is
erop gericht om onvrijwillige zorg
alleen in te zetten wanneer het echt
niet anders kan. Dat past goed bij
de visie van Noorderbreedte. Na een
drukke coronaperiode is de Wzd in
september 2020 verder opgepakt
door een projectgroep. Daarmee is
er gewerkt aan de bewustwording
van onvrijwillige zorg. Dit gebeurde
onder meer met een presentatie op
de locaties, een informatiepagina
op intranet, een Wzd-toolkit en
e-learning op het Fries Leerplein,
zodat in 2021 de implementatie van de
Wzd op locatie verder vormgegeven
kan worden. Ook is er een start
gemaakt om Wzd-functionarissen en
zorgverantwoordelijken te benoemen.

• De centrale cliëntenraad (CCR) heeft
ook in 2020 gevraagd en ongevraagd
advies gegeven over thema’s die cliënten
van Noorderbreedte raken. Zo is de
CCR nauw betrokken geweest bij alle
maatregelen rondom corona, zoals de
afspraken rondom de bezoekregeling en
heeft de CCR instemming gegeven op
het Wzd beleid en de benoeming van de
Wzd functionarissen.
• In het najaar van 2020 zijn er in
vijf weken tijd 1.250 matrassen
vervangen. Er is gekozen voor een antidecubitusmatras (anti-doorligwonden).
Voor de bewoners betekent dit veelal
meer comfort. Mocht iemand er toch
niet lekker op te liggen, dan wordt er een
alternatief matras ingezet.

• Op de locaties waar nog geen
buurtkamers waren, zijn we in 2020
begonnen met de realisatie van deze
ruimten. De buurtkamers dragen bij aan
een waardevolle dag. Bewoners kunnen
er binnenlopen voor een kopje koffie en
aan activiteiten meedoen. Verder zijn er
meer medewerkers als aandachtsvelders
voor welzijn aangesteld. Samen met
de vrijwilligers gaan zij zich nog meer
inzetten op welzijn.
• Lekker eten en drinken draagt bij aan
een waardevolle dag. Veel zorgteams
maken daarom bij Noorderbreedte
nu al zelf de keuze voor wat er wordt
gegeten en gedronken. Zo kan er
worden afgestemd op de persoonlijke
wensen en behoeften van elke bewoner.
De maaltijden worden samen met de
bewoners klaargemaakt en opgegeten.
Dat zorgt dat eten echt een beleving
wordt. Vier adviseurs Eten & Drinken
adviseren hierbij.

Levensverhaal
vertelt wat voor
een bewoner
belangrijk is
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optimaal laten samenwerken

• Samen met 1.400 vrijwilligers geven
we invulling aan de waardevolle dag.
2020 was ook voor de vrijwilligers
geen makkelijk jaar. Zij konden door de
coronamaatregelen niet op de locaties
komen. De zorgteams hebben het gemis
van de vrijwilligers zo goed mogelijk
geprobeerd op te vangen. Eind 2020
mochten de vrijwilligers gelukkig weer
worden verwelkomd.

Levensverhaal
vertelt wat voor
een bewoner
belangrijk is
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zorgtechnologie
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Jan de Haan

‘Domotica helpt
ons de kwaliteit
van zorg en welzijn
verder te verbeteren’

“Binnen Noorderbreedte rollen we in fasen
verschillende soorten domotica uit. Dit zijn
moderne zorgtechnologieën waarmee we nog
meer het verschil kunnen maken, voor zowel
de bewoners als de zorgmedewerkers. Een
voorbeeld is de heupairbag die een bewoner kan
dragen wanneer hij minder stabiel is. Bij een
val blaast de airbag direct op om de klap op te
vangen. Met deze techniek kan de bewoner toch
vrij rondlopen en hoeft de zorgmedewerker niet
continu op te letten.
Ook voor de zorgmedewerkers zetten we domotica in. Met een
slimme bril laten we bijvoorbeeld expertise meekijken via een
cameraatje. Bij een triage hoeft een arts daardoor niet naar de
locatie te komen. Dat is zeker voor onze locatie op Terschelling
handig. De nieuwe technologieën geven meer rust en ruimte.
Op twee locaties hebben we in 2020 al het nieuwe
zorgoproepsysteem geïnstalleerd. Dat zijn slimme optische
sensoren waarmee de zorgmedewerkers een goede inschatting
kunnen maken van wat er aan de hand is. Eerder moesten ze
zelf gaan kijken bij de bewoners. Nu kunnen ze op een anoniem
videofragment zien of iemand inderdaad uit bed is gevallen. Het
kan ook zijn dat er een deken is verschoven. De bewoners worden
daardoor minder gestoord tijdens hun nachtrust. We zetten
domotica daarmee echt in als ondersteuning en niet als vervanging
van de zorg. Juist door aanvullend op elkaar te zijn, zetten we nog
meer in op een waardevolle dag.”
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In 2020 zijn we verdergegaan met
het project Taakherijking. Met dit
project kijken we naar hoe we de
zorg zo kunnen organiseren dat de
bewoners ook echt een waardevolle
dag beleven. Er is in werkgroepen
aan onderstaande thema’s gewerkt:

Levensverhaal
vertelt wat voor
een bewoner
belangrijk is

• Nieuwe triageprocedure inclusief
opleidingstraject: waarbij
zorgmedewerkers worden ingezet op
hun deskundigheid en bij specifieke
zorgvragen. Dit draagt bij aan kwaliteit
van zorg. Bewoners worden bij acute
veranderingen in hun zorgvraag
(bijvoorbeeld vallen, verslikken, verward
gedrag, niet lekker voelen) zo snel en
goed mogelijk geholpen en zetten we
onze artsen vooral in op zorgvragen
waar hun specialisme voor nodig is.

• Visie op bewegen met beweegmatrix: een
uitwerking van vormen van bewegen en
wie is verantwoordelijk bij welke vorm
van bewegen. We hebben meer aandacht
voor bewegen en dit is goed voor onze
bewoners; het draagt bij aan vitaliteit,
langer behoud van zelfstandigheid,
fysiek en mentaal welbevinden, sociale
interactie en plezier. In 2021 starten
we op verschillende locaties een aantal
pilots. Op basis van de resultaten wordt
het breder uitgerold.

• Verbeterde inzet hulpmiddelen: het
realiseren van een centrale opslag
en een digitaal overzicht van alle
beschikbare hulpmiddelen. Dit leidt
ertoe dat we meer inzicht hebben in wat
er binnen Noorderbreedte beschikbaar
is aan hulpmiddelen, waardoor zorg
en bewoners sneller over het juiste
hulpmiddel beschikken. We zijn minder
tijd kwijt aan aanvragen en hoeven
minder vaak een hulpmiddel aan te
schaffen of te huren.

• Op elke locatie is een multidisciplinair
kernteam actief. Daarin zitten
zorgteamleden, een regiomanager, een
afvaardiging van het behandelteam en
soms een vertegenwoordiging van de
cliëntenraad. Het kernteam bespreekt
wat goed gaat en wat beter kan.

• Efficiëntere overlegstructuur: betere
planning, voorbereiding en uitwerking
van overlegstructuren. Zo hebben we
meer grip op het tijdig plannen en
voeren van Zorgleefplan gesprekken.

• Door corona hebben we in 2020 niet alle
PREZO-audits kunnen uitvoeren. Deze
vinden daardoor in 2021 plaats. Met de
inzet van medewerkers is het wel gelukt
om vijf PREZO-audits door te laten gaan.
Daarmee voldeden de locaties Nieuw
Mellens en Ymedam in 2020 wederom
aan de eisen van het gouden keurmerk.
De locaties De Spiker, Van Harenshuus
en Westerpoort kregen de deelprestatie

‘Persoonsgerichte Zorg’. In 2020 heeft
de afdeling Kwaliteit & Innovatie een
adviesrapport uitgebracht over de
toegevoegde waarde van externe audits.
Op basis daarvan is besloten om in 2021
een start te maken met PREZO Care.
• In 2020 zijn er vier calamiteiten gemeld
aan de Inspectie Gezondheidzorg en
Jeugd (IGJ). De calamiteiten zijn door
de IGJ afgerond. Naar aanleiding van
de uitkomsten wordt er o.a. gewerkt aan
methodisch en multidisciplinair werken.
Er zijn twee formele klachten in
behandeling genomen. Een van de
klachten ligt voor bij de geschillencommissie Verpleging, Verzorging en
Geboortezorg. Daarnaast zijn 114
klachten in behandeling genomen door
de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Verder op volgende pagina ›
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• Op de website Zorgkaart Nederland
van Patiëntenfederatie Nederland delen
cliënten en naasten hun ervaringen
met de zorg. Onze zorg kreeg in 2020
een gemiddelde waardering van 7,7.
90 procent van de mensen beveelt
Noorderbreedte aan.
• In 2020 zijn we begonnen met het
nieuwe klantproces. Met de inzet van
acht cliëntadviseurs zorgen we er voor
dat elke cliënt passende zorg krijgt in
de juiste woonomgeving met de juiste
faciliteiten. Door de vernieuwde opname
is er een beter zicht op de zorgbehoefte
en wordt ook alle belangrijke
informatie voor het kunnen leveren van
persoonsgerichte zorg ingevuld in het
ECD. In 2021 willen we bij alle nieuwe
cliënten voor de opname een huisbezoek
afleggen, mits corona dit toelaat.

• Onze cliëntadviseurs regelen, samen
met de zorg, de indicaties vanuit de
Wet langdurige zorg (Wlz). Artsen,
psychologen en zorgmedewerkers
leveren de benodigde informatie en
de cliëntadviseurs verwerken dit.
In 2020 hebben zij voor alle GGZcliënten die zorg kregen vanuit de
Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), een passende WLZ-indicatie
aangevraagd.

• Noorderbreedte heeft de locaties
opgedeeld in drie regio’s. Elke regio
heeft een zogenoemde strategisch
kring-overleg. Daarin wordt samen
met de regiomanager en specialist
ouderengeneeskunde gekeken naar
het klantenproces. Hiervoor worden
praktijkvoorbeelden geëvalueerd en
er wordt gekeken naar wachtlijsten en
toekomstperspectief. Noorderbreedte
revalidatie heeft haar eigen proces.

• In 2020 zijn we overgaan naar een
centrale roosterplanning. Doordat de
roosterplanners letterlijk bij elkaar
zitten, wordt kennis gebundeld en
gedeeld. Daardoor kan er nog beter
op elkaar worden afgestemd.
Het centrale rooster vormt de basis
van de roosters van de zorgteams.
De teams kunnen de inzet verder zelf
afstemmen met de roosterplanner.
In 2020 is de roosterapplicatie OWS
verder geoptimaliseerd. Daarnaast is er
op locaties Ymedam en Van Harenshuus
een pilot zelfroosteren gestart. Deze
wordt in 2021 uitgebreid met enkele
grotere locaties.

Levensverhaal
vertelt wat voor
een bewoner
belangrijk is
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In 2020 hebben we op het gebied
van corona samengewerkt met
meerdere organisaties, waaronder
het Regionaal Overleg Acute
Zorgketen (ROAZ) en diverse Friese
zorgaanbieders. Op de locatie Anna
Schotanus van Zorggroep Alliade in
Heerenveen is een speciale coronaafdeling voor ouderen opgezet.
Binnen dit zogenoemde COVIDhuis zijn ook medewerkers van
Noorderbreedte ingezet.

Levensverhaal
vertelt wat voor
een bewoner
belangrijk is

• Samen met Patyna en ZuidOost Zorg
vormen we een lerend netwerk.
In 2020 is Zorggroep Sint Maarten
hierbij aangesloten. Ook in 2020 hebben
bestuurders en kwaliteitsadviseurs
binnen dit netwerk actuele thema’s
besproken.
• De samenwerking met Thuiszorg het
Friese Land (THFL) heeft in 2020 verder
vorm gekregen. Zo wordt de zorgcentrale
van THFL voor Noorderbreedte
ingezet buiten kantooruren. Daarmee
garanderen wij bereikbaarheid voor
medewerkers, klanten en naasten tijdens
de avond-, nacht- en weekenduren.
In 2020 zijn THFL en Noorderbreedte
gezamenlijk een verkenning begonnen
voor een brede inzet van de diensten
door de zorgcentrale van THFL. Dit krijgt
in 2021 een vervolg. Noorderbreedte en
THFL hebben de intentie uitgesproken
om in 2021 bestuurlijk te fuseren.
Daarmee bieden we de inwoner van
Friesland drempelloze zorg aan om
vanuit de thuiszorg naar een
zorglocatie en vice versa.

• In 2018 zijn we samen met andere
zorgaanbieders begonnen met
het ELV-loket (eerstelijnsverblijf).
Daarmee zorgen we dat ouderen snel
tijdelijke zorg kunnen krijgen. Het
loket brengt huisartsen in contact
met zorgaanbieders die kortdurende
herstelzorg bieden. Inmiddels zijn via
een dashboard locaties inzichtelijk waar
mensen met een coronabesmetting
kunnen worden opgenomen. Ook
in 2020 zijn we blijven inzetten op
het verbeteren van de provinciale
samenwerking en afstemming rondom
de ELV-zorg.

• Huisartsen kunnen in de zorg
voor kwetsbare ouderen complexe
vraagstukken tegenkomen. Daarbij
is de inzet van een specialiste
ouderengeneeskunde of GZpsycholoog gewenst. Om die reden
biedt Noorderbreedte sinds eind
2019 eerstelijnsconsulten aan. In de
thuissituatie van de patiënt wordt
diagnostiek uitgevoerd. Huisartsen
krijgen op basis daarvan adviezen over
verdere behandeling of begeleiding.
Vanaf 2021 wordt het mogelijk om de
GZ-psycholoog ook voor behandeling in
te zetten.
• In 2020 heeft Noorderbreedte samen met
KwadrantGroep afspraken gemaakt over
de samenwerking tussen de artsen in de
regio Leeuwarden tijdens avond-, nachten weekenduren (ANW). De concrete
samenwerking begint in 2021. Ook zijn
er afspraken gemaakt over de inzet van
Thuiszorg het Friese Land tijdens deze
ANW-uren.
Verder op volgende pagina ›
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• Samen met de Friese ROC’s en NHL
Stenden Hogeschool werken we aan
zorgonderwijs dat goed aansluit bij de
praktijk. We doen dat door bijvoorbeeld
studenten stages te bieden op onze
locaties. In 2020 ging het om 843
stagiaires. In 2019 ging het om 725
stagiaires. In 2020 zijn 80 medewerkers
gestart met een Beroepsbegeleidende
Leerweg (BBL). Binnen ZorgpleinNoord
werken we samen met andere
werkgevers aan een goede aansluiting
tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt voor zorgprofessionals.

• In samenwerking met NHL
Stenden Hogeschool is vanuit
Noorderbreedte dr. Gea van Dijk
als Associate Lector ‘Ouderen met
psychische problemen’ aangesteld.
Daarmee vindt er wetenschappelijk
onderzoek plaats bij Noorderbreedte
en samenwerkende organisaties.
Een voorbeeld is het door ZonMw
gesubsidieerde wetenschappelijke
netwerkonderzoeksproject ‘Samen
werken voor ouderen met psychische
problemen’. Dit onderzoek richt
zich op nog thuiswonende ouderen.
Met Noorderbreedte als trekker is
samengewerkt met Thuiszorg Het
Friese Land, Huisartsenpraktijk Aldlân,
ROS Friesland, Welzijnsorganisatie
Amaryllis, Van Andel GGZ en NHL
Stenden Hogeschool. Dertien studenten
van de opleidingen Hbo-V en Social
Work hebben hun onderzoekscriptie
hierover gedaan. Ook zijn er in
2020 wetenschappelijke artikelen
gepubliceerd.

• Samen met het zorgkantoor en collegaorganisaties is er een regiovisie
ouderenzorg ontwikkeld. Op basis
hiervan zijn we met elkaar in gesprek
hoe we samen de zorg zo gaan
organiseren dat we ook in de toekomst
de groeiende vraag aan blijven kunnen.
Inmiddels zijn er diverse regioprojecten
opgestart, waaronder het project ‘Anders
werken in de zorg’. Noorderbreedte
trekt dit project waarin we met
pilots met diverse ondersteunende
technologieën aan de slag gaan. Ook
neemt Noorderbreedte deel aan het
regioproject ‘Duurzame inzetbaarheid’
van medewerkers.

Levensverhaal
vertelt wat voor
een bewoner
belangrijk is

• Als laatste ontwikkeling in de
samenwerking is er eind 2020 een
onderzoek gestart naar de verdere
samenwerking tussen Medisch Centrum
Leeuwarden, Revalidatie Friesland en
Noorderbreedte Revalidatie.
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Casemanager

Huntington polikliniek

Branda Kootstra
Specialist ouderengeneeskunde

Hans Konst

INHOUD

“In Grou hebben we sinds 2008 een polikliniek
voor cliënten met de ziekte van Huntington.
We zijn de grootste in Nederland. De mensen
rondom de Huntington-cliënt krijgen ook begeleiding, omdat de ziekte het hele systeem
beïnvloedt. Huntington is een erfelijke, progressieve hersenaandoening die mensen lichamelijk, cognitief en in gedrag kan aantasten.
Je kunt op alle drie de gebieden problemen
ervaren, maar bijvoorbeeld ook op één vlak.
Dat maakt het zo ingewikkeld om het verloop
van het ziektebeeld in kaart te brengen.
De casemanager staat in direct contact met de cliënten
én met de thuiszorg, dagbesteding en andere betrokkenen. Iedereen kan met elke vraag terecht. We horen vaak
dat dat als heel prettig wordt ervaren. Wij bieden hen
allemaal steun en veiligheid. Binnen de kliniek staan
verschillende disciplines klaar om hen de juiste zorg en
ondersteuning te bieden. Dat zijn de specialist ouderengeneeskunde, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut,
psycholoog, maatschappelijk werker en diëtist.
Vanuit de polikliniek doen we verder mee aan onderzoek
naar hoe de Huntington-zorg nog beter kan. We geven
ook uitleg over de ziekte aan bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers of de werkgever van een cliënt. We zijn echt
een kenniscentrum. In 2020 hebben we gesprekken
gevoerd over de landelijke expertisestructuur. Daaruit
is naar voren gekomen dat onze polikliniek het regionaal expertisecentrum voor Huntington in het noorden
wordt. Een van de dingen die daarbij hoort, is dat we een
eigen opname-afdeling realiseren. Daarbinnen kunnen
we een woon- en leefklimaat bieden dat past bij het ziektebeeld. Daarmee hebben we straks het complete aanbod
in huis: van poliklinisch, outreachend, dagbehandeling
en wonen. En zo verbeteren we de zorg en kwaliteit van
leven van de cliënt verder.”

‘We zijn op weg
om het regionaal
expertisecentrum
voor Huntington
te worden’
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MOREEL BERAAD

Topcare-predicaat

16×

2018›

BIJEENKOMSTEN

GERONTOPSYCHIATRIE

2020›
KORSAKOV

Opleidingen en scholingen

320

LEERMODULES
OP FRIES ZORGPLEIN

INDIVIDUEEL
NIVEAU

TEAM
NIVEAU

LOCATIE
NIVEAU

BIG-TOETSERS
DIGITALE VAARDIGHEDEN
LABEL CARE
‘BEGELEIDEN, HOE DOE JE DAT?’

‘HOE OMGAAN MET PROBLEEMGEDRAG?’
TEAMBUILDING EN TEAMCOACHING

‘U WOONT NU HIER’
INTERVISIE BEGELEIDERS.
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Altijd blijven leren
Onze medewerkers leren elke dag.
Ze leren van én met elkaar op hun
eigen werkplek, door te oefenen,
door te ontdekken wat werkt en
door nieuwe kennis op te doen.

• De afdeling Leren & Ontwikkelen
ondersteunt hen met onder meer het
aanbieden van e-learnings. Het Fries
Leerplein biedt 302 modules aan.
• Een groot aantal medewerkers volgde
in 2020 een leertraject met diverse
onderdelen. Zo volgden zij een (online)
training, webinar, workshop, intervisie
of een combinatie. Ook zijn er in 2020
verschillende trainingen op team-,
functie en locatieniveau aangeboden.
Een aantal leeractiviteiten kon in 2020
niet doorgaan door corona, zoals de
Noorderbreedte-dagen.

Elke dag leren
om eigen
zorgkeuzes
te maken

• Elke medewerker heeft bij
Noorderbreedte de vrijheid om zelf
zorgkeuzes te maken. Daarbij is het
belangrijk dat we elkaar durven aan
te spreken. Hiervoor hebben we een
feedbacktool in gebruik genomen die
nog een vervolg krijgt met persoonlijke
gesprekstrainingen.
• In 2020 is er een begin gemaakt
om over te stappen van een
leermanagementsysteem naar een
leer-experience-platform. Daarmee
worden de leermogelijkheden nog beter
aangeboden.

• De kwaliteitsverpleegkundigen worden
op elke locatie ingezet om de kwaliteit
van zorg verder te verbeteren.
• Als gevolg van Corona is er in 2020
beperkt vervolg gegeven aan uitkomsten
van het medewerkersonderzoek in het
najaar van 2019. In 2021 wordt gekeken
naar een vervolg onderzoek.
• Eind 2018 zijn we gestart met het
organiseren van moreel beraad binnen
Noorderbreedte. Op het moment dat
zich een ethisch dilemma voordoet
kunnen teams een moreel beraad
aanvragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om
euthanasievraagstukken of om agressie
tussen bewoners. Via een methodische
gespreksmethode wordt dit moreel
beraad gevoerd onder leiding van een
gesprekleider.
• Ondanks de periode van Corona is er in
2020, 16 × een moreel beraad gehouden,
op diverse locaties van Noorderbreedte.
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Adviseur

Kwaliteit & Innovatie

Inge Zijlstra-Looman

‘Door corona zijn
we nog beter
met elkaar gaan
samenwerken’

INHOUD

“Begin maart 2020 hebben we het centraal
coronacrisisteam opgericht. Dat had één belangrijke
taak: het landelijk beleid rondom de corona-aanpak
vertalen naar het beleid van Noorderbreedte. Het was
een hectische periode, want echt alles was nieuw en
veel was nog onbekend. Elke teamlid dacht vanuit
zijn eigen deskundigheid mee. Over onder meer wat
de beste manier van communiceren was en hoe we
het coronavirus konden tegengaan. Maar ook hoe we
de kwaliteit van zorg en de waardevolle dag konden
blijven waarborgen.
Elke zorglocatie heeft sinds maart 2020 ook een eigen
uitbraakteam dat zorgt voor maatwerk. De samenwerking tussen
het centraal crisisteam en de uitbraakteams is prima. Die heeft
ervoor gezorgd dat we kwaliteit van zorg konden blijven bieden.
Ook lukte het ons om daarmee te blijven inzetten op het welzijn,
van zowel de bewoners als de medewerkers. We hebben ook
direct een informatiepunt ingericht dat 24/7 bereikbaar was.
Ik heb midden in de nacht collega’s aan de lijn gehad. In het
begin waren er veel vragen, doordat er veel onduidelijk was. We
wisten bijvoorbeeld nog niks over het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen en we konden niet testen. Dat werd in de
loop van de tijd steeds duidelijker en beter geregeld. In juni 2020
openden we onze eigen teststraat. Daarmee wist elke medewerker
binnen 24 uur of hij besmet was.
Terugkijkend was de coronacrisis een zware periode en
tegelijkertijd was het een leerproces. We zijn nog beter met elkaar
gaan samenwerken en de lijnen zijn binnen onze organisatie
korter geworden. Er is sprake van een enorme saamhorigheid. En
nu de rust iets terug is, kunnen we andere kwaliteitszaken gaan
oppakken. Het centraal crisisteam is sinds juli vast onderdeel
geworden van de Hygiëne & Infectiepreventie-commissie.”
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Elke dag leren
om eigen
zorgkeuzes
te maken

Zij staan in direct contact met het
• Ook het management heeft een andere
• De ondernemingsraad (OR) en de
Om de waardevolle dag voor de
management en begeleiden de teams
rol in een samensturende organisatie.
Verpleegkundige en Verzorgende
bewoners en cliënten te realiseren,
naar meer (meer) eigenaarschap en eigen
Er is in 2020 een aanzet gedaan voor een
Adviesraad (VVAR) hebben ook in
krijgen alle medewerkers de vrijheid
verantwoordelijkheid.
leiderschapstraject en teambuilding voor
2020 gevraagd en ongevraagd advies
om samen met hun zorgteam zelf
het managementteam.
gegeven over thema’s die medewerkers
zorgkeuzes te maken. Daarmee
• In 2020 hebben we ook een begin gemaakt
van Noorderbreedte raken. Deze
kunnen ze de zorg inzetten op de
met de nieuwe rol van het Serviceteam
• In 2020 lag de focus in het Arbo-beleid
medezeggenschap helpt de organisatie
manier die het beste past bij de
als vraagbaak voor de zorgteams. In 2021
op het ondersteunen van teams en
om visie en strategie te vertalen naar de
bewoner/cliënt die ze voor zich
bekijken we hoe deze taak verder kan
medewerkers vanuit het coronacrisisteam.
werkbare praktijk.
hebben. Zo kunnen zij het verschil
worden vormgegeven. Met het Serviceteam
Zo is veel aandacht gegeven aan het
maken door te kijken naar de dingen
willen wij de zorgmedewerkers zoveel
ondersteunen van kwetsbare medewerkers,
die voor iemand belangrijk zijn.
De Raad van Commissarissen (RvC)
mogelijk ontlasten. Het Serviceteam is
het bieden van alternatieven voor de
Binnen Noorderbreedte noemen
heeft als toezichthouder zowel het
het aanspreekpunt voor vragen die niet
persoonlijke beschermingsmiddelen en is
we dit ‘samensturen’. Daarmee
functioneren van de bestuurder als haar
zorginhoudelijk zijn en voor vragen over
de Noorderbreedte teststraat geopend voor
bedoelen we dus dat zorgteams,
eigen functioneren besproken.
gewijzigd beleid, werkwijzen en wetgeving.
medewerkers.
behandelaren, ondersteuning en
De RvC was in 2020 aanwezig bij
Wanneer de vraag heel specifiek is, zorgt
management ‘samen’ gaan voor de
overleggen van de VVAR, OR en CCR.
het Serviceteam dat de medewerker
• Op de nieuwe locatie Toutenburg is
invulling van de waardevolle dag.
• In 2020 is de verdere ontwikkeling van
samensturen door corona minder snel
gegaan dan beoogd. Wel hebben we met
elkaar kunnen kijken wat we nog nodig
hebben om ons verder te ontwikkelen.
Onze conclusie is dat we al op de goede
weg zijn. Wel hebben we één aanpassing
gedaan: we hebben voor de teams een
duidelijk aanspreekpunt toegevoegd. Dat
zijn de teamcoaches en de teamleider
services geworden op de locaties.

naar de juiste deskundige collega wordt
doorverwezen.

de risico-inventarisatie en -evaluatie
(RI&E) vormgegeven via het Arbomanagementsysteem. Na toetsing is
• De kwaliteitsverpleegkundigen en teamhet plan van aanpak besproken in het
coaches hebben in 2020 een intensieve
kernteam. Deze werkwijze heeft gezorgd
training gevolgd om hun belangrijke
dat er meer bewustwording is bij de
spilfunctie nog beter in te zetten. De
medewerkers, wat resulteert in meer
training is door henzelf in samenwerking
draagvlak.
met Horizon opgesteld. Daarmee paste de
• In samenwerking met een vitaliteits-coach
training precies bij de wensen en behoeften
is een start gemaakt met de teamtraining
van de kwaliteitsverpleegkundigen en
‘De Waardevolle Dag’. Deze training
teamcoaches. In 2021 traint Horizon andere
geeft de teams meer regie bij duurzame
leidinggevenden en stafmedewerkers over
inzetbaarheid van de medewerkers.
het begeleiden van de organisatie naar
samensturen.

In 2020 zijn vijf leden van de RvC
afgetreden. De twee overgebleven
leden hebben samen met een interimvoorzitter en de bestuurders van
Zorgpartners Friesland (ZPF) besloten
dat Noorderbreedte onderdeel blijft van
het concern Zorgpartners Friesland.
In 2020 is begonnen met een onderzoek
hoe de samenwerking binnen ZPF en
de meerwaarde van het concern voor
Friesland kan worden verbeterd.
Dit wordt in 2021 verder uitgewerkt.
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2000 kwaliteitsmedewerkers
Noorderbreedte bezit sinds 2018 het Topcare-predicaat
voor de doelgroep Gerontopsychiatrie. In 2020 kwam
daar het Topcare-predicaat voor de doelgroep Korsakov
bij. De predicaten geven aan dat wij de kwaliteit van
zorg en behandeling voortdurend verbeteren met
onderzoek in samenwerking met universiteiten en
hogescholen. Vanuit onze deskundigheid, ook op het
gebied van de ziekte van Huntington, zijn we in 2020
actief betrokken geweest bij het landelijk opstarten en
ontwikkelen van de landelijke kennisnetwerken laagvolume-hoog-complex. Daarmee bereiden wij ons voor
op de rol van regionaal én landelijk expertisecentrum.
Daarnaast hebben in 2020 bij de palliatieve unit ‘Klein
Molenaar Hospice’ de voorbereidingen plaatsgevonden
voor het wederom in 2021 verkrijgen van specifieke
Prezo certificaat voor de hospice zorg.

Elke dag leren
om eigen
zorgkeuzes
te maken
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Verpleegkundige De Batting/Lid projectgroep Wet zorg en dwang

Siti Soeropaiman
‘De zorg wordt
persoonsgerichter
door goed na
te denken over
alles wat je doet’

INHOUD

“Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang ingegaan.
Daarmee zorgen we ervoor dat alle zorg die we leveren
vrijwillig is én blijft. Alleen wanneer het echt nodig
is, kunnen we overgaan op onvrijwillige zorg. Maar
daarover moeten we altijd eerst een stappenplan
volgen en met alle betrokkenen in gesprek. We zijn
in 2020 vooral bezig geweest met de bewustwording
rondom deze wet.
Het is niet zo dat we door de wet ineens ons werk anders moeten
doen. Het gaat erom dat we meer nadenken. Waarom doen we
bepaalde dingen? En is de bewoner daarbij gebaat? Door die vragen
te stellen, maken we onze zorg veel persoonsgerichter. De kwaliteit
van zorg wordt door de wet alleen maar beter. Neem douchen als
voorbeeld. Dat hoort bij de basiszorg. Alleen soms wil iemand niet
worden gewassen. Dat moet je toestaan. Dat is de omslag die we
aan het maken zijn. We moeten veel meer kijken naar wat een
bewoner wil.
De wet dwingt ons echt om bij alles na te denken. We moeten
in gesprek blijven. Met de bewoners en naasten. En met elkaar:
binnen de zorgteams en met behandelaren en artsen. Met elkaar
zoeken we naar alternatieven om de zorg vrijwillig te houden. In
2021 gaan we ons richten op hoe we alle persoonlijke afspraken zo
goed mogelijk kunnen vastleggen. Sommige collega’s zeggen dat de
wet ons meer werk kost. Ik denk niet dat dat zo is: de wet maakt
ons werk wel leuker. Juist omdat je nog meer voor iemand kunt
betekenen.”
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Ziekteverzuim

29

7,81%

RODE KNOP-MELDINGEN

LANDELIJK PERCENTAGE 7,9%
(BRON: CBS 26 NOVEMBER 2020)

Duurzaam (ver)bouwen

Meten = weten

96

Dashboard

ZORGWONINGEN JABIKSHOF
EERSTE PAAL: JULI 2020

MET INFORMATIE
VOOR ALLE LOCATIES

Technologie beter benutten

5

300

LOCATIES INZET

iPADS OP LOCATIES

HEUPAIRBAGS

VOOR CONTACT MET FAMILIE

Client en kwaliteit van zorg versterken

n

Medewerkers versterken

Bedrijfsvoering versterken

INHOUD

cessen ver
be
pro

ren
te

Sa m
e

20

Samen processen verbeteren
In het najaar van 2020 is
vastgesteld dat er met het
stroomlijnen van diverse processen
deels een optimalisatie is bereikt.
Natuurlijk blijven we ook nu nog
inzetten op het verder stroomlijnen
van processen, omdat dat bijdraagt
aan het verder verbeteren van de
kwaliteit van zorg en welzijn.

• Binnen Noorderbreedte werken we
met de zogenoemde ‘rode knop’.
Medewerkers kunnen hiermee aangeven
waar ze tegenaanlopen en hoe zaken
anders of beter kunnen. In 2020 zijn
er 29 meldingen gedaan. Successen
die zijn behaald met de rode knop zijn
de komst van Zivver (beveiligde mail)
en het bestellen van hulpmiddelen
(hulpmiddelendepot in het project
taakherrijking).

Slimme
technologie
draagt bij aan
waardevolle
dagen

• In 2020 is een nieuw sociaal intranet
geïntroduceerd: BreedteNet. Het
nieuwe intranet voorziet iedereen van
eenduidige informatie om het werk goed
te kunnen doen. Medewerkers kunnen
elkaar makkelijker vinden en zien ook
bij wie ze met specifieke vragen terecht
kunnen. Bezoekers van het intranet
kunnen direct reageren op de inhoud en
suggesties doen voor verbetering. In 2021
wordt onderzocht of BreedteNet verder
kan worden geoptimaliseerd waarmee
het samenwerken nog efficiënter en
effectiever wordt.
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Teamcoach

Astrid van Huis

‘De een moet leren
verantwoordelijkheid
te pakken, de ander
moet leren loslaten’

INHOUD

“Sinds juni 2020 ben ik teamcoach bij Westerpoort.
Hiervoor had ik koploperteams van meerdere
locaties onder mijn hoede. Maar nu heeft elke
zorglocatie een of meerdere teamcoaches.
Samen met de kwaliteitsverpleegkundige ben
ik het directe aanspreekpunt voor de teams.
Ik ben er voor het proces en de samenwerking,
de kwaliteitsverpleegkundige is er voor het
zorginhoudelijke. Verder zijn er andere ondersteuners
die net als wij gevraagd en ongevraagd advies geven.
Denk aan het Serviceteam. ICT, personeelszaken en de
zorgadministratie.
Het samensturen krijgt steeds meer vorm. Elke zorgmedewerker
krijgt en mag meer ruimte nemen om zelf met maatwerk te komen
in hun zorgverlening. We gaan daarmee echt terug naar waarvoor
wij hier zijn: een waardevolle dag realiseren. De zorgmedewerkers
staan zelf het dichts bij de bewoners en weten daardoor precies
wat iemand nodig heeft en wenst. Daar moeten we met z’n allen
nog wel verder in groeien. De een moet nog verantwoordelijkheid
leren pakken en de ander moet durven loslaten. Het is mooi om
te zien hoe de teams, artsen, behandelaren, ondersteuning en
management het samensturen oppakken.
Als teamcoach ben ik geen onderdeel van de zorgteams. Dat
hebben we duidelijk afgesproken tijdens een intensieve training
in 2020. We staan de teams bij vanuit een leidende, gidsende of
coachende rol. De manier waarop ligt aan waar het team staat.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de zorgmedewerkers steeds
meer zelf de verantwoordelijkheid pakken en wij steeds meer
alleen coachen. En dat gaat echt heel goed. Onlangs ging een
zorgteam in gesprek met de bestuurder. Toen ze daarna kregen wat
ze wilden, een collega behouden die met pensioen ging, liepen ze
met hun hoofd in de wolken!”

Client en kwaliteit van zorg versterken
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• In 2019 zijn we begonnen met de
voorbereiding van de nieuwbouw van
Nieuw Mellens. Op de nieuwbouwlocatie
Jabikshof komen 96 zorgwoningen voor
bewoners met dementie. In 2020 is
gestart met de nieuwbouw.

• Met de bouw van Jabikshof in de wijk de
Zuidlanden realiseren we onze ambitie
om de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt
te organiseren. Daarmee kunnen we
voor elke bewoner een waardevolle dag
realiseren. In overleg met bewoners,
naasten, zorgmedewerkers en andere
betrokkenen denken we aan een
sfeervolle en huislijke inrichting,
zoals ieder mens dat thuis gewend is.
Elke bewoner krijgt een eigen woon-/
slaapstudio met eigen badkamer.

Slimme
technologie
draagt bij aan
waardevolle
dagen

INHOUD
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Ontwikkeling ZPF
• In 2020 is besloten dat Noorderbreedte
onderdeel blijft van Zorgpartners
Friesland. Er wordt wel onderzocht
hoe Noorderbreedte wat betreft ITdiensten los kan komen van het Medisch
Centrum Leeuwarden. Ook de bancaire
ontvlechting wordt doorgezet en vindt
vermoedelijk in 2021 plaats.

• Vooral op inhoudelijke thema’s en de
verantwoordelijkheid van Zorgpartners
Friesland voor de zorg in de regio
kijken we naar meer samenwerking
en gezamenlijke positionering als
Zorgpartners Friesland in de regio.

Bedrijfsvoering versterken
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• Ook in 2020 heeft Noorderbreedte
volop ingezet op zorgtechnologie.
Op een aantal locaties zijn bestaande
zorgoproepsystemen geüpdatet en is
eind 2020 een nieuw zorgoproepsysteem
in gebruik genomen. Op de locaties
Bennema State en Meckama State zijn in
2020 de voorbereidingen begonnen.

• Elk zorgteam heeft de beschikking
gekregen over twee tablets, waarmee
contact kan worden gemaakt met
familie. De tablets kunnen ook worden
ingezet bij zorgoverleggen.

• De sociale robot Tessa ondersteunt
bewoners/cliënten bij de dagelijkse
structuur en geeft suggesties voor
activiteiten. De contracten van de tien
zorgrobots zijn in 2020 verlengd.

Slimme
technologie
draagt bij aan
waardevolle
dagen

• Noorderbreedte is onderdeel van het
programma ‘Anders Werken in de Zorg
Fryslan’. Dat programma is erop gericht
om bewezen technologie in te zetten
in de zorg. Binnen Noorderbreedte is
in 2020 gebruik gemaakt van de Wolk
Heupairbag (verkleinen van de impact
bij vallen) op vijf locaties. Daarnaast
is begonnen met de voorbereidingen
van een aantal pilots in 2021: slim
incontinentiemateriaal op twee locaties,
smart glasses (op afstand meekijken
van de behandelaar) op één locatie en
het gebruiken van een virtual realitybril voor bewoners op één locatie.
Medewerkers volgden hiervoor diverse
trainingen.
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Blijvend werken aan financieel gezond

nd

• In 2020 is opnieuw fors geïnvesteerd in
het terugdringen van het verzuim. Het
verzuim is, grotendeels als gevolg van de
coronacrisis, echter gestegen van
6.39% (2019) naar gemiddeld 7,81%
in 2020, een stijging van 1,42%.
Het landelijke percentage ligt op 7,9%.
(bron: CBS 26 november 2020)

• Alle locaties kunnen op hun eigen
kwaliteitsdashboard zien hoe het met
hun kwaliteit van zorg is gesteld.
Ze krijgen inzicht in de kritieke
prestatie-indicatoren (KPI’s) voor
financiën, personeel, productie en
kwaliteit.

• Ondanks de coronacrisis was er een
constante hoge bedbezetting. Deze was
zelfs hoger dan begroot. Alleen tijdens
de eerste coronagolf kwam de bezetting
lager uit. Door het afschalen van de
reguliere zorg was de bedbezetting bij
Noorderbreedte Revalidatie ook lager
dan verwacht. De extra kosten die door
corona zijn gemaakt, zijn grotendeels
vergoed door de overheid.
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26
Cliëntadviseur

Karin Peterzon

‘We bieden vanaf dag
één persoonsgerichte
zorg met onze nieuwe
manier van werken’

INHOUD

“In maart 2020 is mijn functie van zorgbemiddelaar
veranderd in cliëntadviseur. Daarmee geven we een
andere invulling aan het klantproces. De start liep
door corona iets anders, maar inmiddels kunnen we
steeds meer onze nieuwe rol pakken. En daarmee
dragen we positief bij aan de kwaliteit van zorg en
welzijn. Voor de intake gaan we nu bijvoorbeeld bij de
cliënt thuis langs. Voorheen deden we dat telefonisch.
Doordat we nu bij de cliënt thuis komen, kunnen we een betere
inschatting maken van wie de cliënt is. En ook van wat er nodig is
op het gebied van zorg en behandeling. Verder wordt duidelijker
wat iemand zelf graag wil. Eet iemand graag eerst zijn ontbijt voor
het douchen, of liever andersom? Wordt er al gebruikgemaakt
van een tillift? Met al deze informatie vullen we zoveel mogelijk
het elektronisch cliëntendossier. Met onze nieuwe werkwijze
werken we verder wekelijks op de locaties. Daardoor weten de
zorgmedewerkers ons veel beter te vinden. Nieuwe cliënten leiden
we nu ook zelf rond op de locaties. Als de coronamaatregelen het
weer toelaten, doen we dat ook weer met mensen die even willen
rondkijken.
Onlangs hebben we ons vernieuwde klantproces bij één cliënt
helemaal doorlopen zoals we dat voor ogen hebben. Het was voor
mevrouw en haar zoon heel fijn om een vast aanspreekpunt te
hebben. Op basis van de gesprekken hebben we het elektronisch
cliëntendossier al grotendeels ingevuld. Over de zorg die nodig
is, maar ook over wie mevrouw precies is. En wat haar wensen
zijn en wat voor haar belangrijk is. Echt haar levensverhaal
dus. Zorgmedewerkers lieten weten dat het heel prettig was
dat er zoveel duidelijk was. Daardoor konden zij vanaf dag één
persoonsgerichte zorg bieden.”
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Meer weten?
Neem gerust contact op met onze Klantenservice
via 058 280 30 30 of klantenservice@nb.nl.
Noorderbreedte
Tadingastraat 7
8932 PJ Leeuwarden
noorderbreedte.eu

