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Stichting Ruitersbos

Voorwoord
2020 was een jaar om nooit te vergeten. Door de corona-pandemie was alles anders. Het was
een jaar van ongelooflijk veel nieuwe dilemma’s die te maken hadden met kwaliteit van leven
en veiligheid. Het was een jaar waarin we als organisatie ondanks de nodige afstand met alle
adviseurs, managers en professionals dicht bij elkaar zijn gekropen om met elkaar die
dilemma’s te ontdekken, te onderzoeken en er het beste van te maken. Er is nog nooit zoveel
gesproken met elkaar, gewikt en gewogen over richtlijnen en praktijk, onderzocht en
bestudeerd, besloten en daarover gecommuniceerd.
Het was ook een jaar van twee ogenschijnlijk tegengestelde bewegingen: openheid en vrijheid
voor bewoners vanwege onze keuze voor een dementievriendelijk Ruitersbos en de nieuwe
Wet Zorg en Dwang en aan de andere kant geslotenheid en afstand vanwege de pandemie.
We hadden ervoor kunnen kiezen om de crisis in alles voorrang te geven en het openen van
de deuren van de twee gesloten afdelingen uit te stellen. Dat hebben we niet gedaan. En dat
heeft naast alle vervelende beperkingen in het bezoek en dergelijke ook vele mooie
momenten opgeleverd bij bewoners die na vele jaren opeens de keuze hadden de afdeling op
eigen initiatief te verlaten. Uiteraard bracht dit weer nieuwe dilemma’s met zich mee.
Dit jaar heeft als nooit tevoren laten zien dat kwaliteit geen statisch begrip is, maar altijd
afhankelijk is van de context. Omdat die context verandert, is kwaliteit ook nooit klaar, maar
blijft het altijd aandacht vergen. Die aandacht blijven we er graag aan besteden in het belang
van onze bewoners, hun verwanten en voor een fijne werkomgeving. Dat vindt u terug in dit
verslag.

Michel Wijngaards
Bestuurder
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1. Profiel van de organisatie
Naam verslagleggende rechtspersoon
Stichting Ruitersbos
Adres
Boeimeerweg 2
Postcode
4837 AM
Plaats
Breda
Telefoonnummer
076 – 565 71 50
Identificatienummer Kamer van Koophandel
41102051
Internetpagina
www.ruitersbos.nl
NZa nummer
300/0195
Zorgkantoorregio
CZ Zorgkantoor West-Brabant
Oprichtingsdatum
23 maart 1961
Korte karakterschets
Ruitersbos is een zelfstandige kleinschalige zorgorganisatie in Breda, passend bij de sfeer
van de omringende wijken Ruitersbos, Boeimeer en Ginneken. De voorzieningen zijn op
één terrein gesitueerd aan de rand van het Mastbos. Het vastgoed wordt gehuurd van
Woonzorg Nederland (WZN). Ruitersbos biedt verpleeghuiszorg met en zonder
behandeling. Daarnaast biedt Ruitersbos wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en
dagbesteding in de wijk. Ruitersbos heeft een samenwerkingsovereenkomst met Thebe
voor de inzet van behandelaren. Het oudste deel van het gebouw dateert van 1964,
daarna zijn diverse verbouwingen gerealiseerd. Al lange tijd staat Ruitersbos bekend als
een huis met een warme familiaire sfeer, met een open karakter, waarin het fijn wonen is.
Missie, visie en kernwaarden
Onze missie is ‘Dementievriendelijk Ruitersbos, Aandacht voor elkaar’. Onze kernwaarden:
bewonersbewust, aangenaam en deskundig.
Kwaliteitsmanagementsysteem
Ruitersbos heeft een erkend en werkend kwaliteitsmanagementsysteem. Wij zijn
gecertificeerd volgens de nieuwste ISO 9001:2015 norm en jaarlijks wordt getoetst of dit
wordt verlengd. Er is de afgelopen jaren geen verscherpt toezicht geweest en de basis
kwaliteit van zorg is op orde.
Kerncijfers
Cliënten WLZ per 31-12-2020
ZZP/Zorgprofiel inclusief behandeling
ZZP/Zorgprofiel exclusief behandeling
VPT exclusief behandeling
MPT
Dagbesteding

83
31
16
5
3
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2. Corona
Corona is een onderwerp dat moeilijk onder één van de pijlers van het kwaliteitskader te
vangen is. Corona raakte en raakt nog steeds iedere vezel van Ruitersbos en beïnvloedt
kwaliteit op alle vlakken.
In maart 2020 is Ruitersbos geconfronteerd met Corona en tot op de dag van vandaag is
invloed groot, op cliënten, bewoners en familie, op medewerkers, vrijwilligers, op allen die op
enigerlei wijze bij Ruitersbos betrokken zijn.
Vanaf de start van de coronapandemie tot nu is een coronateam actief, dat bestaat uit diverse
disciplines: de meeste MT-leden, de specialist ouderengeneeskunde, de verpleegkundig
specialisten, de kwaliteitsverpleegkundigen, de geestelijk verzorger. Dit team heeft onder
leiding van de bestuurder steeds de cruciale thema’s besproken. Besluiten worden in het
coronateam genomen. De frequentie van de bijeenkomsten van het coronateam werd en
wordt bepaald door de omstandigheden van dat moment. Vaste thema’s zijn: de gezondheid
en het welzijn van de bewoners, welzijn van de medewerkers, de bezetting, de situatie in de
omgeving, nieuwe en veranderde richtlijnen en protocollen, communicatie met familie.
Ruitersbos werkt met een COVID-draaiboek. Hierin zijn afspraken, richtlijnen en scenario’s
opgenomen, die voortdurend worden geactualiseerd en zorgvuldig worden gecommuniceerd
aan medewerkers, bewoners en verwanten.
Ruitersbos heeft in maart 2020 en december 2020 een uitbraak gehad. In maart beperkte de
uitbraak zich tot enkele afdelingen, 2 mensen zijn overleden. Eind december was de uitbraak
in het hele huis, 15 mensen zijn overleden. Bij deze uitbraak is de GGD ingeschakeld, een
QuickScan is uitgevoerd door de GGD. Naar aanleiding daarvan is een plan van aanpak
opgesteld en uitgevoerd. Deze uitbraak heeft tot medio januari 2021 geduurd.

3. Blik op de toekomst
Sinds ruim een jaar is Ruitersbos bezig met het voorbereiden van een strategische
samenwerking. Aangezien het wonen en welzijn een zeer belangrijk deel is van de dagelijkse
kwaliteit van leven en zorg en dat met een gedateerd gebouw steeds lastiger wordt, zijn al
geruime tijd nieuwbouwplannen. Na een uitgebreid onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is
op een duurzame wijze nieuwbouw te financieren. Daarom is gezocht naar een partner
waarmee dat wel zou kunnen. Na een verkennende fase is die gevonden in Thebe en daarmee
zijn de fusiebespreking in een gevorderd stadium.
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4. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Ook tijdens corona is bewonersbewust werken richtinggevend. De deelthema’s compassie,
uniek zijn, autonomie en zorgdoelen komen allen tot uiting in bewonersbewust werken.
Bewonersbewust werken kreeg tijdens corona ook andere invullingen. Bewoners en
medewerkers waren door de beperkende omstandigheden vaak op elkaar aangewezen. Naast
het grote verdriet van het niet kunnen ontmoeten van naasten, brachten medewerkers meer
tijd individueel met bewoners door. Dit deed bewoners goed. Ondanks het werken onder
grote druk was er zo tijd en aandacht voor bewoners. Zeer regelmatig waren vragen van
bewoners onderwerp van gesprek in het coronateam; daar waar verantwoord en mogelijk
werd een maatwerkoplossing bedacht. In het coronateam werd, alhoewel veel niet mogelijk
was, vooral gekeken naar wat wel mogelijk was.
Voor een aantal bewoners met dementie kwam de vraag of familie mocht helpen bij de
maaltijden. De maaltijden waren buiten de bezoektijden. Hiervoor werd de bezoekregeling
verruimd.

Dementievriendelijk Ruitersbos
De afgelopen jaren heeft Ruitersbos bewust de ontwikkeling naar een dementievriendelijk
huis ingezet. Deze ontwikkeling is onder ander ingegeven door de veranderde (zorg)vragen,
behoeften en wensen van onze (potentiele) bewoners en de nieuwe wetgeving. In 2020 was
de focus op de verdere ontwikkeling van het dementievriendelijk huis.
Persoonsgerichte zorg en bewonersbewust werken zijn onlosmakelijk verbonden met een
dementievriendelijk Ruitersbos. Alle medewerkers van Ruitersbos zijn in dit kader naar de
theatervoorstelling “De dementie van Jet en Harrie” (Ervarea)
geweest.
Vanwege de coronapandemie heeft de voorstelling later dan
gepland en in een grotere zaal plaatsgevonden.

https://www.ruitersbos.nl/nieuws/op-weg-naar-eendementievriendelijk-huis.html
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Daaropvolgend zijn de interactieve workshops gestart. Vanwege corona liepen deze
vertraging op, ze worden afgerond in 2021. De workshops zijn verdiepend, allen zijn ze gericht
op een betere invulling van persoonsgerichte zorg aan mensen met dementie. In de
workshops zijn de onderwerpen: beter contact met mensen met dementie, het creëren van
een aanbodrijke en uitdagende omgeving en onbegrepen gedrag.
Vanwege de coronapandemie was het niet mogelijk de workshops fysiek doorgang te laten
vinden. Vanwege het belang is ervoor gekozen om deze digitaal door te laten gaan.
Een mijlpaal in 2020 was het openen van de deuren van Tulpenhof en Rozenplein. Dit
gebeurde op 21 september 2020 na goede voorbereidingen: pilots met open deuren,
meerdere malen uitvoeren risicoscan en daaruit voortvloeiende verbeteracties. Ook is er
dwaaldetectie is geïnstalleerd en worden opgedane en toekomstige ervaringen gebruikt voor
verbetering. De tuinen zijn aangepast: bestrating, looppaden, hekken voor veilige tuin.
Gisteren was het dan zover… De afdelingen
Rozenplein en Tulpenhof zijn vanaf nu officieel
open. Deze mooie stap in de toekomst is op
een bijzondere wijze gevierd. Een bewoner
van Rozenplein en een bewoner van Tulpenhof
hebben samen het rode lint doorgeknipt.

Uit onze visie volgt dat het huis van de bewoners is. Medewerkers benoemen dit ook. De regie
zoveel als mogelijk bij de bewoner laten volgt daaruit. Het toewerken naar een
dementievriendelijk Ruitersbos versterkt dit. Het lijkt erop dat niet alleen fysieke deuren zijn
geopend; de eerste ervaringen sinds 21 september 2020 maken duidelijk dat in het
begeleiden en ondersteunen van bewoners steeds meer deuren open gaan. Actief wordt
gezocht naar hoe het wel kan zoals de bewoner wil. We zijn er nog niet, wel zijn we op de
goede weg.
Een bewoner wil graag naar de Gasterie en daar koffiedrinken, iets lekkers erbij. De
medewerkers van de Gasterie hebben bij de medewerkers van de woonetage nagevraagd
wat verantwoord en goed is. Met de 1e contactpersoon is dit besproken en zijn afspraken
gemaakt. Zo kan meneer in het huis naar de Gasterie als hij dat wil.

Dagelijks bewonersbewust
Present zijn, oprechte aandacht voor de ander is een voorwaarde voor persoonsgerichte zorg
en voor de bewoners van groot belang. De coronapandemie was aanleiding voor meer
zingevingsvragen bij bewoners. Door een persoonlijk gesprek met een zorgmedewerker, met
de geestelijk verzorger werd hierop ingegaan. Het bieden van een luisterend oor, samen
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bidden of een kaarsje aansteken in het Mariakapelletje waren manieren om tijd en aandacht
te hebben voor zingeving(svragen).
De start van persoonsgerichte zorg is kennismaken met elkaar. In 2020 was het voornemen
om tijdens een huisbezoek voor de verhuizing naar Ruitersbos kennis te maken. Vanwege de
coronapandemie was dit niet mogelijk.
Vanwege de coronapandemie vonden de bewonersbesprekingen en MDO’s op een andere
manier plaats, veelal telefonisch. Het doorgaan van de MDO’s droeg bij aan het borgen van
persoonsgerichte zorg. Het contact met de familie verliep anders door de coronapandemie,
maar niet minder. Evv-ers hielden contact met de 1e contactpersonen, via telefoon of mail.
Ook is in april 2020 de module Caren zorgt in gebruik genomen. Zo kan familie meelezen met
rapportage en kan ook via het ECD contact worden gehouden met familie.
Medewerkers weten wat bewonersbewust werken is, wat het belang van eigen regie en
autonomie is. Soms zien we nog dat er aanbodgericht wordt gewerkt, de transitie naar
persoonsgerichte zorg is echter onmiskenbaar ingezet: de bewoners vult (met begeleiding)
zijn eigen dag in. Wil hij vroeg opstaan, dan staat hij vroeg op; wil hij uitslapen, dan slaapt hij
uit. Samen met de bewoner wordt kleding uitgekozen. De bewoner kiest wat hij wil eten
Een bewoner eet in de avond graag wat later en op zijn kamer. De medewerker spreekt
met hem af wat hij wil eten en hoe laat.
Hierin zijn ook de resultaten zichtbaar van de EVV-opleiding door medewerkers in 2019
gevolgd.
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5. Wonen en welzijn
Welzijn was voortdurend onderwerp van aandacht tijdens de coronapandemie, juist omdat
het wonen en de dagbesteding anders moesten worden ingevuld. Ook hier was de zoektocht
naar hoe dan wel?
Vanwege de maatregelen om het coronavirus buiten de deur te houden waren
groepsactiviteiten niet mogelijk. Een bewoonster bridgete voor de coronapandemie met
haar bridgeclub in de Gasterie. Door corona was dit niet meer mogelijk. Ze miste het
bridgen erg. Op voorstel maakte de bewoonster een medewerkster wegwijs in het bridgen.
Ze deelde haar expertise en ondertussen onderhield ze eigen kennis door deze te delen.
Op veel afdelingen is de huiskamer een ‘centrum’ van wonen en welzijn. In de huiskamer
wordt gegeten, gelachen, soms gehuild of een dutje gedaan. Samen TV kijken, een spel doen
of een goed gesprek. Dit alles onder begeleiding van de gastvrouwen en gastheren. Het
afgelopen jaar was dat ook zo. Echter ook was de huiskamer perioden gesloten, vanwege
corona was het niet verantwoord dat mensen bij elkaar verbleven in ruimten waar de
basisregels niet konden worden gehandhaafd. Dat had ook tot gevolg dat de pilot “sfeervol
aan tafel” niet goed heeft kunnen starten in 2020, in 2021 wordt dit verder opgepakt.
Tijdens de sluiting van de huiskamer pasten de gastvrouwen – en heren hun werkzaamheden
aan, activiteiten vonden nu individueel in het appartement van de bewoner plaats. Van de
nood een deugd maken… Noodgedwongen moesten veel activiteiten vele perioden
individueel zijn. Alhoewel het samenzijn een groot gemis was, was tijd voor de bewoner ook
waardevol. Dat varieerde van een fotoalbum bekijken en herinneringen ophalen tot
ondersteunen bij borduren waardoor een bewoonster weer in haar kracht kwam. Want dit
was iets waar ze in haar leven had uitgeblonken.
Groepsactiviteiten konden nauwelijks tot geen doorgang vinden in het verslagjaar 2020. Zo
was de filosofieclub weer nieuw leven ingeblazen door de geestelijk verzorger en een
vrijwilliger. Helaas gooide de coronapandemie roet in het eten en kon deze club de rest van
het jaar geen doorgang vinden. Zo ook de huiskamergespreken op Tulpenhof en Rozenplein,
de woonetages waar de meeste mensen met dementie wonen.
Contact met familie en vrienden is van groot belang voor het welzijn van de bewoners. Het
afgelopen jaar werd dit op verschillende manieren vormgegeven, beeldbellen, telefoneren,
raambezoek, fysiek bezoek. Geruime tijd was fysiek bezoek aan beperkingen onderhevig, ook
tijdens feestdagen. Daarom werd er extra aandacht besteed hieraan door het aanbieden van
iets lekkers bij de koffie (met Pasen), een kerstmaaltijd en de borrel (op Nieuwjaarsdag).
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Beelden tijdens corona
Een groot deel van het jaar gebeurde veel activiteiten op een
andere manier.
Telefoneren, beeldbellen, raambezoek in de tijden dat bezoek
niet mogelijk was.

Muziek in de tuin, optredens buiten, een clown op
grote hoogte.

En weer
op pad …
Een hart onder de riem
voor bewoners en medewerkers
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Zingeving
De geestelijk verzorger van Ruitersbos is voor alle bewoners beschikbaar. Als dit nodig of
gewenst is schakelt deze een collega in met een andere levensbeschouwelijke achtergrond.
De geestelijk verzorger is er om de mensen op verhaal te laten komen en hulp te bieden bij
zingeving. Daar waar woorden te kort schieten kunnen symbolen, muziek en rituelen helpen.
In samenwerking met kerken is er iedere vrijdag een viering in de stilteruimte. Twee keer per
maand is dit een traditionele rooms-katholieke viering en eens per maand een protestantse.
De andere vrijdagen worden verzorgd in de vorm van Muziek voor de Ziel waarbij spirituele
muziek te beluisteren is. Op Aswoensdag, Maria Tenhemelopneming en Kerstavond zijn er
speciale vieringen en eens per jaar is er de mogelijkheid om gezamenlijk de ziekenzalving te
ontvangen.
Vanwege corona konden de vieringen niet altijd fysiek doorgaan. Alternatieven zijn bedacht,
zo is de kerstviering vooraf opgenomen, na opname is de viering ondertiteld op Ruitersbos-tv
geplaatst. De link was beschikbaar zodat de medewerkers op een geschikt moment de viering
met bewoners konden bekijken. Hierbij de link van de kerstviering 2020: https://youtu.be/LeY-SGSAVg
De geestelijk verzorger is tevens betrokken bij het zorgpad stervensfase waar Ruitersbos sinds
2019 mee werkt. Deze verzorgt een christelijke of op maat gemaakte ziekenzegening als de
bewoner of diens naasten hieraan behoefte hebben.
Als een bewoner komt te overlijden komt diens naam en sterfdatum op een glazen blad te
staan dat wordt opgehangen in de Troostboom. Rondom de Troostboom verzorgt de
geestelijk verzorger herdenkingsbijeenkomsten voor familieleden en bewoners. Tijdens deze
bijeenkomst wordt onder begeleiding van livemuziek en met een speciaal ritueel stilgestaan
bij de overledene. Hierbij wordt het blad overhandigd aan de nabestaanden.
De geestelijk verzorger is er ook voor de medewerkers van Ruitersbos, als klankbord of om
een moreel beraad te leiden. Hierin wordt onder meer bewust de tijd genomen om een casus
vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, te onderzoeken waarom medewerkers tegen
bepaalde zaken aanlopen om dit vervolgens bespreekbaar te maken.

Vrijwilligers in Ruitersbos
Vrijwilligers brengen de buitenwereld binnen. Zij dragen voor bewoners bij aan de verkleining
van de afstand tussen hun leef/woonomgeving en de buitenwereld. Hierdoor blijven
bewoners sociaal en maatschappelijk meer betrokken. Vrijwilligers vergroten de
mogelijkheden individuele zorg op maat te bieden, doordat ze tijd en gerichte aandacht voor
individuele bewoners hebben. Er ontstaat een betere sfeer, met meer aandacht en
gezelligheid, waardoor de bewoners zich beter voelen. Door de inzet van vrijwilligers zijn de
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mooie extra dingen mogelijk die zo belangrijk zijn: er worden mooie en leuke gesprekken
gevoerd, spelletjes gespeeld, gebiljart, frietjes gegeten, komen bewoners in aanraking met
creativiteit die ze nog niet kenden, voelen bewoners de frisse wind weer op hun gezicht, kan
er gehandwerkt worden, gekleurd, gewandeld, zijn (kerk)vieringen mogelijk, wordt genoten
van muziek… en nog veel meer. Ruitersbos is hier blij mee. Jaarlijks organiseren we een
bedankdag voor alle vrijwilligers. Deze vindt plaats op 1 maart, Nationale Complimentendag.
Een mooi gebaar dat door de vrijwilligers wordt gewaardeerd. In 2020 is deze vanwege corona
helaas niet doorgegaan.
Veel activiteiten werden afgezegd. Vrijwilligers zijn ook tijdens de coronapandemie in
Ruitersbos geweest. Zo was beeldbellen met familie beter mogelijk met de inzet van
vrijwilligers. De focus lag vooral op de verbinding met vrijwilligers. Dat hebben we gedaan via
whatsapp en regelmatig met vrijwilligers bellen. Samen met vrijwilligers is bedacht wat zij
eventueel vanuit huis met/voor de bewoners konden doen, zoals een telefoongesprek.
Vrijwilligers zijn voortdurend geïnformeerd over de situatie en maatregelen in Ruitersbos
tijdens de coronapandemie

Aantal actieve vrijwilligers

1/1/2020
100

1/12/2020
103

Er is een grote diversiteit van vrijwilligers. Dit gaat van jong tot oud. Zo komen er regelmatig
scholieren naar de afdelingen (Jong ontmoet Oud) en zijn er vrijwilligers die zelf al de 80 jaar
zijn gepasseerd. Zo is er een vrijwilliger van 80+ die 2 keer per week met bewoners gaat
fietsen en is er een vrijwilligers-echtpaar die zelf in een appartement van Ruitersbos wonen
maar zich nog actief inzetten als vrijwilliger. Er is steeds meer sprake van vrijwilligers die zich
flexibel willen inzetten, dus niet op een vaste dag op een vaste tijd. Stap voor stap kan
Ruitersbos daarin meebewegen.
Daarnaast is in Ruitersbos een groep vrijwilligers van Prisma werkzaam. Zij hebben een
verstandelijke beperking, hun werk in Ruitersbos bestaat uit het helpen bij activiteiten,
meewerken in de linnenkamer, post rondbrengen. De samenwerking met Prisma is waardevol
voor iedereen. Door de coronapandemie hebben zij het merendeel van het jaar niet hun werk
kunnen doen binnen Ruitersbos.

Wonen in Ruitersbos
Het huis is van de bewoners, dat betekent dat medewerkers te gast zijn in het appartement
van de bewoners. Dat betekent ook dat de inrichting van het appartement de keuze van de
bewoner is, dat het vanzelfsprekend is dat het naar eigen smaak wordt ingericht.
We zien dat de huiskamer een steeds belangrijkere plek in het dagelijks wonen van onze
bewoners inneemt, dat het wonen heel het huis betreft en niet alleen het appartement. Zo is
er in het kader van dementievriendelijk voortdurend oog voor het huis als een aangename én
veilige woonomgeving. We kijken hierbij nadrukkelijk niet alleen naar het appartement. Een
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biljarttafel op de eerste verdieping is voor bewoners die hebben gebiljart of dat willen leren
een aangename plaats om te zijn. Koffiedrinken in een andere huiskamer is gezellig om te
doen.
De Gasterie is de ontmoetingsplek van Ruitersbos. In 2020 konden veel van de gebruikelijke
activiteiten niet plaatsvinden vanwege corona en was de Gasterie geruime tijd gesloten.
Grenzend aan de Gasterie is de tuinkamer met uitzicht op de mooie binnentuin en de jeu-deboules baan. Deze binnentuin is in 2020 in het kader van dementievriendelijk huis afgesloten,
zodat bewoners hier veilig kunnen vertoeven.
Corona maakte de wereld van de bewoners letterlijk en figuurlijk kleiner, regelmatig moesten
zij perioden in hun appartement verblijven omdat de huiskamers waren gesloten. Ook hier is
nadrukkelijk gekeken naar de behoefte van de bewoners; voor sommige bewoners en
woonetages zijn afspraken op maat gemaakt.
Het gebouw waar de bewoners leven en de medewerkers werken is gedateerd. Er is in 2020
een aantal kleinere verbeteringen en verbouwingen uitgevoerd die van belang zijn voor de
bewoners en niet kunnen wachten in relatie tot de vastgoedplannen op termijn. Zie hiervoor
ook bij vastgoed, hoofdstuk 8.

Pagina 13 van 27

6. Veiligheid
Veilige goede zorg en behandeling is de basis, iedere bewoner moet hierop kunnen
vertrouwen. In 2020 stond veiligheid centraal; de coronapandemie eist extra maatregelen
bovenop de maatregelen die gebruikelijk en vanzelfsprekend zijn. In alle besluiten heeft het
coronateam keer op keer de afweging tussen veiligheid en welzijn van de bewoners gemaakt.
Kiezen voor veiligheid betekende niet dat ten koste van alles risico’s werden gemeden. Het
streven was altijd naar zowel veiligheid als welzijn. Het draait om de ervaren kwaliteit van
leven.
In het kwaliteitskader wordt een aantal belangrijke thema’s benoemd in het kader van de
basisveiligheid. De indicatorenmeting over verslagjaar 2020 is uitgevoerd in van 15 maart -26
maart 2021. Vanwege corona is deze meting later dan gebruikelijk uitgevoerd. Naast drie
verplichte indicatoren, te weten advance care planning, bespreken medicatiefouten in het
team en aandacht voor eten en drinken, is er een aantal keuze-indicatoren gemeten. Deze
keuze is in overleg met de kwaliteitsverpleegkundigen gemaakt en de cliëntenraad is hierbij
betrokken en geïnformeerd. Er is gekozen voor het meten van decubitus en de casuïstiek
bespreking decubitus op de afdeling, de medicatiereview en gemotiveerd omgaan met
vrijheidsbeperking. Deze meting over verslagjaar 2020 wordt uitgevoerd op alle intramurale
teams en bij de bewoners met een VPT-indicatie.

Medicatieveiligheid
Werken volgens de veilige principes medicatie is voortdurend onderwerp van aandacht in de
zorgteams. Op verschillende manieren wordt hieraan gewerkt. Zo is er in elk team maandelijks
een teamaudit, een van de onderwerpen van deze audit is medicatieveiligheid. Daarnaast
worden medicatie-incidenten gemeld. Deze incidenten worden besproken in het team, samen
wordt gekeken naar oorzaken en vandaaruit naar verbeteracties. Alle teams melden
medicatie-incidenten en bespreken deze. Het doel van deze bespreking is het analyseren van
de incidenten om zo te leren en verbeteren. De kwaliteitsverpleegkundige heeft hierin een
coachende en controlerende rol. Zowel met individuele medewerkers als teams bespreekt zij
de gemelde incidenten en risicovolle situaties.

Farmacotherapeutisch overleg (FTO) en geneesmiddelencommissie
Het FTO is in het verslagjaar doorgegaan via teams en in een lagere frequentie. In het FTO zijn
meerdere zorgorganisaties betrokken en het doel is om duidelijke afspraken te maken en van
elkaar te leren. De specialist ouderengeneeskunde vertegenwoordigt Ruitersbos in het FTO.
De geneesmiddelencommissie, met deelname medewerkers uit de primaire zorg, is in 2020
twee keer bijeengekomen. Vast agendapunt is de managementinformatie met betrekking tot
de inzet van o.a. psychofarmaca en antibiotica. Ieder kwartaal rapporteert de apotheker over
het gebruik en de kosten, deze worden besproken in de GMC.
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Psychofarmaca
Er is actief gestuurd op het verminderen van de inzet van psychofarmaca. Dit is nooit de
eerste keuze, met uitzondering van situaties waarin acuut gevaar dreigt voor de bewoner of
zijn omgeving. Er wordt te allen tijde gekeken naar alternatieven of een combinatie van
therapieën. Het gebruik van psychofarmaca wordt continue gemonitord onder de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verpleegkundig specialist en de specialist
ouderengeneeskunde. De psycholoog en een medewerker van de afdeling zijn betrokken, en
vanzelfsprekend de bewoner of diens vertegenwoordiger.

Antibiotica
Er is weinig antibiotica voorgeschreven in 2020, slechts enkele kuren zijn voorgeschreven. In
2020 waren er weinig infecties, mogelijk samenhangend met de coronapandemie. Het
afgesproken antibioticabeleid werkt.

Medicatiereview
In de periodieke medicatiebeoordelingen wordt per bewoner beoordeeld of alle medicatie die
deze krijgt juist én nodig is en of er dingen missen. Daar waar mogelijk wordt medicatie
afgebouwd. De medicatiereview voor het overgrote deel van de bewoners met behandeling
tijdig uitgevoerd. Bij de medicatiereview zijn de specialist ouderengeneeskunde, de
verpleegkundig specialist en de apotheker betrokken. De verzorgenden IG en/of
verpleegkundigen zijn wisselend per team betrokken.

Werken aan vrijheidsbevordering
Ruitersbos ontwikkelt zich tot een dementievriendelijk huis. Om bewoners veilig te kunnen
laten gaan en staan waar ze willen is een veilig gebouw nodig. In het kader van
dementievriendelijk Ruitersbos is in 2020 meerdere malen een risicoscan op het gebouw
uitgevoerd, hierbij ging het om het achterhalen van aantoonbare risico’s. Een gebouw en
tuinen waar bewoners veilig en aangenaam kunnen vertoeven zorgt voor vrijheidsverruiming
en maakt vrijheidsbeperking niet of minder noodzakelijk. Het hele huis, alle medewerkers zijn
bij deze ontwikkeling betrokken, het wordt ervaren als een gedeelde en samengedragen
verantwoordelijkheid om de bewoners een fijn huis te bieden. Concreet betekent dit dat de
receptioniste een bewoner begeleidt als hij of zij naar buiten wil; bewoners van woonetage
Rozenplein gaan op de koffie of eten in de huiskamer van Kastanjelaan; de medewerkers van
de Gasterie weten wat iemand lekker vindt of mag eten en begeleiden waar nodig; bewoners
gaan op bezoek bij medewerkers van staf en ondersteuning.
Bewoners bepalen zelf hun dagritme en medewerkers begeleiden hen hierin. De teams kijken
hier vooral naar de mogelijkheden; wat willen en wat kunnen bewoners. In een team is
vrijheidsbevordering een aantal keren besproken in een teamoverleg en met de specialist
ouderengeneeskunde; Hoe ga je om met de eigen regie van de bewoner en geef je daar
ruimte voor; de reacties van familie is hierbij meegenomen. Zo heeft dit in een team geleid tot
het maken van “een leuke dag in een oogopslag”; voor iedere bewoner is in beeld gebracht
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wat hij leuk vindt, graag doet, lekker vindt etc. Dit maakt duidelijk dat persoonsgerichte zorg
en begeleiding, met respect voor eigen regie en autonomie onlosmakelijk met elkaar en met
vrijheidsverruiming verbonden zijn.
De toepassing van de wet zorg en dwang ondersteunt hierbij; centraal staat wat de bewoner
wil en nodig heeft. In 2020 zijn de Evv-ers door de specialist ouderengeneeskunde geschoold
in de wet zorg en dwang. In combinatie met de scholing vanuit dementievriendelijk Ruitersbos
hebben de medewerkers in het verslagjaar meer handvatten gekregen in de begeleiding van
onze bewoners.
In het verslagjaar was er bij 2 bewoners van de 114 (31-12-2020) sprake van onvrijwillige zorg.
Dat betekent dat bij 1,75% van de bewoners van Ruitersbos in het verslagjaar onvrijwillige
zorg is toegepast. Bij beide bewoners betrof het beperken van de bewegingsvrijheid.
De medewerkers en de specialist ouderengeneeskunde gaan altijd na of er andere, minder
ingrijpende alternatieven zijn. De behandeling moet effectief zijn en in redelijke verhouding
staan met het doel.
Deskundigheidsbevordering bij medewerkers, verder werken aan een aangename en
stimulerende omgeving blijven belangrijke onderwerpen in de toekomst.

Advanced care planning
Door het toenemen van de zorgzwaarte van de bewoners in Ruitersbos wordt advanced care
planning steeds belangrijker. In 2020 is er bij ruim 93% van de bewoners afspraken gemaakt
over behandeling rond het levenseinde. De afspraken kunnen variëren van afspraken rondom
reanimeren tot levensverlengend handelen.

Decubitus en decubitusbespreking in het team
We ervaren dat de zorgvraag van de bewoners complexer wordt, daarmee neemt een aantal
risicofactoren op decubitus toe, denk aan slechte voedingstoestand, verminderde mobiliteit,
incontinentie. Het monitoren en voorkomen van decubitus is dan ook onderwerp van
aandacht. Daarmee is de keuze voor het meten van deze indicator bepaald. In het verslagjaar
2020 had 2,7% decubitus van categorie 2 of hoger. Is er sprake van decubitus dan wordt dit
altijd in multidisciplinair verband besproken.
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7. Leren en verbeteren van kwaliteit
Leren in tijden van corona
Onze doelstellingen; tevreden bewoners en familie, tevreden medewerkers en goede kwaliteit
vragen voortdurend leren. Het vraagt terugkijken en leren van ervaringen, het vraagt
vooruitkijken en nieuwe ontwikkelingen die passen bij onze visie en koers omarmen. Het
vraagt ook een goed antwoord vinden op omstandigheden die een hele grote impact hebben
op je hele zorg- en dienstverlening. De coronapandemie is voor Ruitersbos een leerproces,
zowel als wat betreft de inhoud van de zorg- en dienstverlening als de organisatie van de zorgen dienstverlening. Thema’s als: hygiëne, communicatie naar individuen en groepen, vrijheid
versus beperking waren aan de orde van de dag.
De effecten van maatregelen en activiteiten met betrekking tot deskundigheidsbevordering
willen we terugzien in de klanttevredenheid. Leren gebeurt vooral op de werkvloer, door
ervaring op te doen met wat werkt en wat niet, door goede ideeën om te zetten in actie,
waarbij de bewoner steeds het uitgangspunt is. Toepassing van de PDCA-cyclus zorgt voor de
borging op het proces.
Ruitersbos vormt samen met Park Zuiderhout te Teteringen, Raffy – Leystroom in Breda, een
lerend netwerk als onderdeel van de Zorglinck samenwerking. De coronapandemie maakte
het in het verslagjaar onmogelijk om samen te komen en gezamenlijk activiteiten in het kader
van samen leren te ondernemen zoals te doen gebruikelijk was. De coronapandemie zorgde
voor samenwerking en (soms zeer intensief) contact tussen organisaties, zoals regionale
samenwerking, het uitwisselen van ervaringen etc. Er was in die zin sprake van een lerend
netwerkt tijdens de coronapandemie.
Ruitersbos neemt deel aan het project ‘Anders werken in de zorg’.
(https://anderswerkenindezorg.nl/regio/west-brabant/). In dat kader zet Ruitersbos Smart
Glass en WOLK in.

Methodiek: Kwaliteit Verbetercyclus (KVC)
Sinds 2018 werkt Ruitersbos met de KVC-methodiek. De KVC is een manier om kort-cyclisch en
methodisch de kwaliteit van zorg te verbeteren. Deze methodiek helpt medewerkers om te
leren van ervaringen en de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren. De KVC is erop gericht
om lerend werken en kort cyclisch verbeteren onderdeel te maken van de dagelijkse
werkzaamheden van het team. In deze werkwijze is kwaliteit gedefinieerd aan de hand van
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Binnen de methodiek gaat het om het met elkaar
werken aan verbeteringen, leren van elkaar, reflecteren op jezelf en je team, kritisch kijken
naar jezelf en feedback geven en ontvangen.
Vanwege corona is in het verslagjaar weinig gewerkt met de KVC. In het laatste kwartaal van
het verslagjaar is met alle teams besproken hoe de KVC-methodiek in de toekomst wordt
toegepast. Met de ervaringen van de teams als input is de KVC opnieuw vormgegeven. Hierbij
is nadrukkelijk gevraagd aan medewerkers en teams wat zij als verbetering zien.
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Veranderingen zijn doorgevoerd op frequentie, de inhoud, de duur. De ‘nieuwe’ KVC zal in
2021 worden gebruikt.

De Ruitersbosverbetercyclus, december 2020
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8. Leiderschap, governance en management
Visie en kernwaarden
De laatste jaren is het karakter van Ruitersbos veranderd. De bewoners die er nu komen
wonen zijn ouder en hebben veelal complexere vraagstukken op lichamelijk en/of geestelijk
vlak. Dit vraagt om een andere richting, waarbij zorg en welbevinden meer in evenwicht zijn
met een hierbij passende visie. Deze is in 2019 geactualiseerd en aangevuld met het thema
dementievriendelijk.
Dementievriendelijk Ruitersbos
aandacht voor elkaar
Visie
In Ruitersbos hebben we aandacht voor elkaar. We leven en werken samen in een kleine
gemeenschap van bewoners, hun familie, medewerkers en vrijwilligers, waar eigenwaarde
behouden blijft en mensen de tijd nemen voor elkaar
Kernwaarden
Bewonersbewust
Ieder mens is uniek en verdient eigen regie en respect. We hebben aandacht voor bewoners,
waar ze vandaan komen en wat ze nodig hebben. Dat is het vertrekpunt van ons handelen.
We ondersteunen hen bij hetgeen ze dagelijks nodig hebben en wensen. Daarbij behouden
bewoners zoveel mogelijk hun eigen regie. Het accent van de ondersteuning ligt vooral op de
mogelijkheden van de bewoners, hun familie en mantelzorgers; op hun veerkracht en wat hun
leven betekenisvol maakt. Door onze persoonlijke bewonersbewuste aandacht zorgen we
samen voor een goede levenskwaliteit.
Aangenaam
Ruitersbos is het huis van de bewoners. Ze leven in hun appartement waar zorgverleners en
vrijwilligers te gast zijn. In hun leefruimte bepalen bewoners zelf de inrichting en hun
levensritme. Hiermee bevorderen we het behoud van eigenwaarde. Voor dit alles hebben wij
oprechte aandacht, we bevorderen hun veiligheid en samen maken we hun leven zo
aangenaam mogelijk. Met medewerkers zorgen we elke dag voor een aangename
werkomgeving.
Deskundig
Onze bewoners kunnen rekenen op onze deskundigheid, dat is het fundament voor goede
zorg, vertrouwen en veiligheid. Medewerkers en vrijwilligers werken met plezier en
zelfstandig. Zij hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen werk. We leren elke dag met
elkaar en zijn trots op ons vak.
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Leiderschap en besturingsfilosofie
Ruitersbos zet in op de ontwikkeling van krachtige teams, medewerkers die samenwerken
vanuit vakmanschap en respect naar elkaar en de bewoners. We kiezen voor een weg van
veranderen door het waarderend perspectief: uitgaande van ieders eigen kwaliteiten, kijken
we naar hoe het anders kan.
In 2018 zijn we met een managementlaag minder gaan werken. Hierdoor stuurt de bestuurder
de managers rechtstreeks aan wat zorgt voor kortere lijnen. In 2019 is het aantal
zorgmanagers door natuurlijk verloop verminderd van 3 naar 2. In het verslagjaar is gekozen
voor 1 zorgmanager en 4 kwaliteitsverpleegkundigen die de teams aansturen en coachen in
hun opdracht en ontwikkeling. Een kracht is de korte lijnen, de bereidheid om gezamenlijk op
te trekken, zaken op te pakken. Op deze manier kunnen de teams gezamenlijk goed worden
ondersteund.
Het Coronateam was en is een voorbeeld van een multidisciplinair team dat wekelijks lastige
wendingen in richtlijnen en dillema’s voorgeschoteld kreeg. Vanuit de diverse perspectieven
en met een goede basis uit de praktijk wist en weet het coronateam alle informatie te
vertalen in verantwoord en praktisch beleid waarbij veiligheid en kwaliteit van leven meestal
goed in evenwicht waren.
De intensieve samenwerking is gebleven tussen de bestuurder en de behandeldienst, de
cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht. Door de coronapandemie is deze nog
vanzelfsprekender geworden.

Cliëntenraad
De cliëntenraad in Ruitersbos is onafhankelijk en vertegenwoordigt de bewoners. De
cliëntenraad bestaat uit 4 actieve leden. Er is een overeenkomst met de cliëntenraad en zij
werken volgens een reglement, gebaseerd op de wettelijke kaders. De leden van de
cliëntenraad hebben nauw contact met de bestuurder en worden betrokken bij een grote
diversiteit aan onderwerpen zodat ze mee worden genomen in de besluitvorming. In het
verslagjaar zijn strategische samenwerking, nieuwbouwplannen, de coronapandemie, het
openen van de deuren van Tulpenhof en Rozenplein aan de orde geweest. Daarnaast zijn ook
onderwerpen zoals de prijslijst van de Gasterie en de regeling bijzondere gebeurtenissen
besproken.

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad van Ruitersbos is door medewerkers gekozen uit medewerkers. In 2020
is er een aantal veranderingen geweest in de samenstelling van de ondernemingsraad. De
ondernemingsraad bestaat aan het einde van het verslagjaar uit 5 leden. In het verslagjaar
heeft de ondernemingsraad 8 keer met de bestuurder overlegd. De begroting,
kwaliteitsplannen en jaarplannen 2020 en 2021 zijn besproken. Daarnaast is de
ondernemingsraad actief betrokken bij het maken van beleid en afspraken in het kader van de
coronapandemie, het roosterbeleid, de RI&E, contracten en beloningsbeleid, verlofregeling,
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dementievriendelijk huis. Deze laatste ontwikkeling heeft geleid tot betere zorg voor de
bewoners, aldus de constatering van de ondernemingsraad.
In haar jaarverslag geeft de ondernemingsraad aan dat corona een enorm stempel op 2020
heeft gedrukt, op het werkplezier en de inzet van medewerkers. Voor de ondernemingsraad is
het vergroten van werkplezier dan ook speerpunt in 2021.

Raad van toezicht
De samenwerking met de raad van toezicht is gebaseerd op de Governance Code Zorg. Het
werken volgens deze Governance Code Zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
raad van bestuur en de raad van toezicht. Zij hebben in de visie op toezicht afspraken gemaakt
over de wijze waarop ze hier invulling aan geven, met daarin gescheiden taken, vanuit
gezamenlijke normen en waarden die horen bij de maatschappelijke rol van Ruitersbos.
Belangrijk hierbij zijn integriteit, betrouwbaarheid en professionaliteit. Zie ook:
https://www.ruitersbos.nl/downloads/toezichtvisie_raad_van_toezicht_ruitersbos.pdf
In de samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is er sprake van een
verstandhouding waarbij zij elkaar kunnen en durven aanspreken en van elkaar willen leren.
In het verslagjaar werd de RvT voortdurend geïnformeerd over de stand van zaken
betreffende de coronapandemie. Twee keer in 2020 is kwaliteit en veiligheid besproken met
de raad van toezicht.
In 2020 is er 1 nieuw lid toegetreden tot de raad van toezicht.
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9. Personeelssamenstelling
Ruitersbos maakt een transitie door van een traditioneel verzorgingshuis naar een
verpleeghuis voor bewoners met grote, complexere zorgvragen. De vraag van de bewoners
neemt toe, zo ook de vraag en het verwachtingspatroon van familieleden. Er is sprake van een
toenemende complexiteit van zorg en een daling van de verblijfsduur van bewoners in
Ruitersbos. Daarnaast is de sector brede problematiek op de arbeidsmarkt in de
verpleeghuiszorg algemeen bekend. Het is steeds moeilijker aan personeel met
opleidingsniveau 3, 4 of 5 te komen. Kortom, er worden continue andere eisen gesteld aan de
samenstelling van het personeelsbestand zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin en
creatieve oplossingen zijn nodig om aan kwalitatief goed en voldoende personeel te komen.

Kerncijfers personele samenstelling
Ultimo 2020 zijn dit de kerncijfers m.b.t. de personeelssamenstelling.
Totaal aantal FTE
148,33
Cliëntgebonden functies FTE
106,53
Aantal vrijwilligers
103
Er zijn 2 managementlagen de bestuurder en de managers zorg, facilitair en bedrijfsvoering.
Deze worden bijgestaan door een P&O adviseur en een adviseur beleid & kwaliteit. In 2020 is
bewust gekozen voor 1 manager zorg. De roosteraars worden vanaf dat moment duaal
aangestuurd door de Adviseur P&O en de manager zorg en de huishouding is gepositioneerd
onder de manager facilitair.

De organisatie in 2020
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In 2020 is de formatie iets toegenomen.
Door goede sturing op rooster en toename van medewerkers hebben we in 2020 veel minder
gebruik gemaakt van uitzendkrachten. De inzet van een vast uitzendbureau waarmee wij
samenwerken om zoveel mogelijk dezelfde uitzendkrachten in te zetten blijft gehandhaafd en
de samenwerking wordt periodiek geëvalueerd. Eind 2020 is besloten om ZZP-ers te werven
en zijn voorbereidingen op deze verandering gestart.
In 2020 zijn via de tijdelijke corona banen subsidie zorgbuddy’s aangetrokken om de zorg te
ondersteunen en te ontlasten tijdens de uitdagingen van de corona crises. De zorgbuddy’s
ondersteunen de zorgmedewerkers bij taken die niet door een gekwalificeerde medewerker
uitgevoerd hoeven te worden. Zij hebben taken in de begeleiding van de bewoners en extra
taken in de hygiëne op de afdeling gekregen.
De speerpunten in 2020 waren net als in 2019 werving, het beperken van de uitstroom en
optimale inzet van medewerkers. Eind 2020 heeft de flex-pool een omvang van 7,72 fte
waardoor het beter mogelijk is om openstaande diensten intern op te lossen. Het roosterbeleid en de roosterplanning zijn aangepast met als doel toename van de tevredenheid van
medewerkers en efficiëntere roosterplanning. Ook is de aanbrengbonus gecontinueerd voor
de medewerkers die een nieuwe collega aanbrengen. Dit heeft geleid tot meerdere nieuwe
collega’s.
Voor de behandelcomponent heeft Ruitersbos een samenwerkingsovereenkomst met Thebe,
aangevuld met een SLA. Ruitersbos heeft zelf een specialist ouderengeneeskunde ingehuurd
en 2 verpleegkundig specialisten in dienst.

Resultaat op voldoende deskundige zorgverleners
In 2020 is door de coronacrisis een aantal trainingen en opleidingen verschoven, geannuleerd
of hebben digitaal plaatsgevonden. Gerelateerd aan de doelstelling Ruitersbos
dementievriendelijk is ondanks corona fors ingezet op een verhoging van de kennis over
dementie Er zijn theatervoorstellingen voor alle medewerkers gegeven opgevolgd door
workshops voor de zorg en facilitaire functies. Deze waren gericht op het vergroten van
kennis, bewustwording en ervaringen delen. Daar waar mogelijk is de kwaliteitsimpuls naar
aanleiding van het inspectiebezoek voortgezet en de kwaliteitsverpleegkundigen hebben een
belangrijke rol gehad in het begeleiden van de teams en het verbeteren, van de kwaliteit van
zorg. De kwaliteitsverpleegkundigen hebben een training verpleegkundig leiderschap gevolgd,
waarin aandacht voor coaching, groepsdynamica en veranderprocessen. Zij ronden deze
opleiding 2021 af. De bezetting van 2 verpleegkundig specialisten in combinatie met de inzet
van de specialist ouderengeneeskunde is in 2020 gecontinueerd.
In 2019 is gestart zijn er gastvrouwen en heren aangetrokken om de aandacht en nabijheid op
de huiskamer te intensiveren. Dit is in 2020 gecontinueerd, ingezet is op verbetering van de
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samenwerkingen tussen de zorgmedewerkers en de gastvrouwen en gastheren. Dit proces
wordt begeleid door de kwaliteitsverpleegkundigen. Zij zijn er voor toezicht en nabijheid en
ondersteunen bij de maaltijden. Daarnaast hebben zij een rol in het zorgen voor een fijne dag
van de bewoners door direct contact en aanwezigheid, door 1-op-1 aandacht en door het
stimuleren en initiëren van zinvolle bezigheden. De gastvrouw ontvangt bezoekers en
beantwoordt vragen.
In 2020 is de scholing EVV opnieuw gegeven. Dit maatwerktraject is op methodisch werken,
regisseren in het team en gespreksvoering met bewoners en naasten. Aan het einde van het
verslagjaar is gestart met de voorbereidingen voor het invullen van de verpleegkundige
bereikbaarheid door de verpleegkundigen van Ruitersbos. In 2021 zal de verpleegkundige
bereikbaarheid niet meer door een externe partij worden uitgevoerd, maar door Ruitersbos
zelf.
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10. Gebruik van hulpbronnen: focus 2020
Vele hulpbronnen zijn al benoemd in het voorgaande, waarnaar we dan ook verwijzen zonder
deze opnieuw hierop te nemen. We willen een enkele hulpbronnen uit- en toelichten in dit
hoofdstuk omdat deze in 2020 een grotere rol spelen.

Vastgoed
Ruitersbos huurt het vastgoed van Woonzorg Nederland (WZN). We zijn al geruime tijd in
gesprek over de noodzakelijk verbouwing of nieuwbouw met WZN. Er ligt een concreet
bouwplan, waarbij sprake is van 2 grote vraagstukken net als vorig jaar. De komende jaren
moeten we nog gebruik maken van het bestaande gebouw omdat de financiële puzzel zodanig
complex is dat dit veel tijd vraagt. Tegelijkertijd staan we voor de uitdaging om het bestaande
gebouw dementievriendelijk, veilig en aangenaam te laten zijn voor de bewoners de komende
jaren. In het verslagjaar is een aantal aanpassingen gedaan naast het reguliere onderhoud. Zo
zijn er aanpassingen gedaan aan het ventilatiesysteem waardoor er meer schone lucht ban
buiten naar binnen komt. Ook zijn er maatregelen genomen in het kader van het
dementievriendelijk huis zoals tuinen afsluiten met poorten, domotica, aanpassingen aan de
buitendeuren.
Inmiddels is duidelijk dat de financiële puzzel dermate complex is dat we de komende 5 jaar
nog wel gebruik zullen moeten maken van het bestaande gebouw. Die vijf jaar beschouwen
we ook als de streefperiode voor het in gebruik nemen van een nieuwe locatie.

ICT
Beveiliging van het digitaal zorgdossier is verbeterd in juli van dit jaar door de invoering van 2
factor authenticatie. Daarnaast is eind juli het digitaal medisch dossier aan het digitaal
zorgdossier gekoppeld. De inzet van technologie in het kader van een dementievriendelijk
Ruiterbos loopt (zie onderdeel 1). Ook wordt de inzet van mobiele telefoons projectmatig
opgepakt.
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11. Gebruik van informatie
Openbaarheid en transparantie
Ruitersbos is transparant over de kwaliteit en veiligheid in huis. Kwaliteitsgegevens worden
aangeleverd bij de openbare database van het Zorginstituut Nederland. Op de eigen website
geven wij inzicht in de verslaglegging van de IGJ over o.a. bezoeken aan Ruitersbos. Ook zijn
rapportages van de externe audit m.b.t. ISO-certificering volledig te raadplegen op de website
van Ruitersbos. En vanzelfsprekend is het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag van dit jaar
openbaar gemaakt op onze eigen website en daar waar nodig aangeleverd bij het
Zorginstituut Nederland.

Ervaringen van cliënten, bewoners en familie
Het meten van ervaringen verliep in het verslagjaar anders door corona. In Ruitersbos
hanteren we verschillende methodes om de klanttevredenheid in kaart te krijgen. Er is
voortdurend aandacht voor in de gesprekken met bewoners en familie binnen de teams. In de
contacten tussen medewerkers en cliënten, bewoners en familie worden vele ervaringen
uitgewisseld. In het MDO wordt uitdrukkelijk naar de tevredenheid gevraagd. Ervaringen
worden regelmatig vastgelegd in het dossier.
In de 360 verbetermeting van oktober 2019 is de vraag gesteld in welke mate de bewoner /
familie Ruitersbos aan zou bevelen bij vrienden/familie/collega’s? Deze vraag wordt
beantwoord op een schaal van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk).

NPS: Vergelijking resultaat 2018-2019
Mei 2018 (nulpuntmeting)

Oktober 2019 (eindmeting)

NPS -6 : promotors minus criticasters 16,0522,22 = -6).

NPS + 21 : Promotors minus criticasters 39,2917,86 = 21

In 2021 wordt de verbetermeting opnieuw uitgevoerd. Vanwege corona hebben we in het
verslagjaar niet de voorgenomen verbetermeting uitgevoerd. Ook kon het interviewteam van
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NPFC niet naar Ruitersbos komen voor het ophalen van zorgkaartwaarderingen van bewoners,
zoals andere jaren.

PREM
De PREM is in 2020 uitgevoerd. De cliënten van de thuiszorg waarderen onze zorg met
gemiddeld rapportcijfer van 8.21 en NPS van 31.57. 94% van de cliënten beveelt Ruitersbos
aan.

Medewerker tevredenheid
In het verslagjaar is een MTO uitgevoerd, de respons was 74%. Ten opzichte van 2018 van de
resultaten van het onderzoek van 2018 zijn de scores gemiddeld gelijk en is de NPS
tevredenheid verbeterd.

Het MTO is uitgevoerd aan het einde van 2020, in 2021 worden de resultaten per team in een
KVC besproken.
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