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Beste lezer, 

 

 

Wat we van plan zijn voor 2021 staat beschreven in ons Kwaliteitsplan.  

In dit document geven we inzage wat we hebben gedaan, geleerd en bereikt in de eerste 

zes maanden van het jaar. En wat we meenemen naar de volgende zes maanden. 

 

Onze insteek is nog steeds dezelfde: doen wat nodig is. 

 

De eerste periode van 2021 is met name nog gedomineerd door corona. We zetten in op 

informatie over vaccinatie, nemen meer zelf de regie op regels en beleid en bieden weer 

ruimte voor geluksomomenten. Fijn om te ervaren dat we vanaf het voorjaar het aantal 

besmettingen dalen.  

Met aandacht en extra rust voor onze inzet en doorzettingsvermogen, komt er 

langzaamaan weer meer tijd en energie vrij om andere zaken op te pakken. Dat lukt ook.  

 

We hebben een stevige basis en cultuur om vanuit verbinding, vertrouwen en beweging 

verder te werken aan kwaliteit en veiligheid. Via de Vitalisbrede commissies en 

projectgroepen worden er steeds nieuwe stappen gezet. Hierin zie je steeds vaker onze 

kwaliteitscyclus terug; eerst kijken hoe het gaat, daarop reflecteren en dan pas 

verbeteringen inzetten. 

 

Vitalis is een organisatie voor, door en met mensen: ons grootste en belangrijkste goed. 

Niet voor niets willen we dan ook de fijnste club zijn om bij te werken, vanuit onze 

kernwaarden ertoe doen, meedoen en zelf doen. Hoe ons dat is vergaan na zo’n 

wereldwijde pandemie lees je ook terug. 

 

Extra aandacht in dit verslag gaat uit naar innovatie en wat we tegen komen tijdens onze 

ballonvaarten. Stil staan zit namelijk niet zo in onze aard. Op reis ontdek je nieuwe 

mogelijkheden. Die nemen we gelijk mee naar de dag van vandaag, morgen en 

overmorgen. 

 

Tot slot geven we een update van de uitgaven van de kwaliteitsmiddelen. 

 

Onze verslaglegging is verder aangevuld met diverse nieuwsberichten uit de eerste helft 

van het jaar. Meer weten? Bezoek onze website: www.vitalisgroep.nl 

 

 

Inge Fleischeuer,  

Bestuurder 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.vitalisgroep.nl/
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Corona  

 
Feiten januari-juni 2021 
Onderstaand een overzicht1 van het aantal positieve tests van het corona virus per maand 

bij medewerkers, cliënten intramuraal* en cliënten extramuraal **. 

In de eerste zes maanden van 2021 hebben we 234 cliënten en 210 medewerkers gehad 

die positief zijn getest op corona. 

 

 
 
* Cliënten met een specialist ouderengeneeskunde als hoofdbehandelaar 
**  Cliënten met een huisarts als hoofdbehandelaar 
 

 
 

Vaccinatie medewerkers 
Vitalis heeft actief ingezet op het stimuleren van vaccinatie onder medewerkers. Niet door 

te overtuigen, maar door kennis over te brengen over de vaccinatie, klaar te staan met 

antwoorden en elkaars standpunten te kennen via een moreel beraad. We hebben  

vertrouwen in en respect voor de keuzes van onze professionals. 

 

Vaccinatie cliënten 
Voor alle doelgroepen (intensieve zorg, revalidatie en zorg thuis) hebben we maximaal 

ingezet in het vaccineren van onze kwetsbare doelgroep. Samen met het 

Catharinaziekenhuis en de Huisartsenpraktijk in Eindhoven hebben we middels een mobiel 

vaccinatieteam veel vaccinaties snel kunnen zetten, inclusief registraties bij het RIVM en 

in het eigen medisch dossier. Mede hierdoor creëerden we een eigen veilige ‘bubbel’.  

 

 

                                                
1 Dit overzicht is geen exacte wetenschap: Vitalis is afhankelijk geweest van de informatie die de teams op 
locatie hebben doorgegeven. De grafiek geeft duidelijk weer welke pieken en dalen we hebben meegemaakt. 
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Vitalis sluit teststraat voor eigen personeel 

30-06-2021 

Na 15 maanden en meer dan 4.000 coronatesten 

voor medewerkers is op woensdag 30 juni 2021 de 

Vitalis Teststraat op gepaste doch feestelijke wijze 

gesloten. De Teststraat die Vitalis in eigen beheer 

uitvoerde, heeft bij medewerkers veel onrust 

weggenomen en een belangrijke bijdrage geleverd 

in de continuering van de zorg. Kijkend naar de 

huidige vaccinatiegraad, de afnemende behoefte 

aan testen en de capaciteit en uitvoering van het 

testen via de GGD, wegen de voordelen niet meer op tegen dit alternatief. Weer een stap 

in de goede richting. Een heugelijk moment! 

Ter voorkoming van een verdere verspreiding van het coronavirus opende Vitalis in april 

2020 een eigen Teststraat voor medewerkers in Eindhoven. Vitalis vond het t.o.v. de 

mogelijkheden destijds noodzakelijk om medewerkers laagdrempelig een coronatest aan 

te bieden met gegarandeerd een snelle en betrouwbare uitslag. We zagen het als een 

belangrijke service naar onze medewerkers om in deze spannende coronatijd zoveel 

mogelijk onrust weg te nemen. Ook heeft het een belangrijke bijdrage geleverd in de 

continuering van onze 24/7 zorgverlening. Medewerkers konden zich zeven dagen per 

week laten testen en hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. 

In 15 maanden tijd namen we ruim 4.000 testen bij medewerkers af. De planning, de 

afname van de tests, het informeren van medewerkers over de uitslag en niet te vergeten 

de uitvoering van het Bron-en Contactonderzoek; het was een uitdaging die we 

pragmatisch en volledig in eigen beheer aangingen. Onze dank gaat ook uit naar onze 

samenwerkingspartners: Maxima MC Eindhoven en het PAMM. 

 

 

Ruimte voor geluksmomenten 
 
Verdere versoepelingen voor cliënten 

22-04-2021 

Vanaf heden is het houden van 1.5 meter afstand en het dragen van 

een mondneusmasker voor een of twee vaste bezoekers op de kamer 

van een gevaccineerde cliënt niet meer nodig. Doordat de 

besmettingscijfers laag blijven in combinatie met de hoge 

vaccinatiegraad op de locaties, kan en wil Vitalis graag deze volgende 

stap zetten. Op naar meer aandacht en contact.  

Wij zitten in een uitzonderlijke positie. Door de hoge vaccinatiegraad lopen we als sector 

voorop ten opzichte van de maatschappij. In een leefomgeving waarin het afschalen van 

zorg niet mogelijk is, kunnen wij binnen de ouderenzorg nu eindelijk versoepelen. Hier 

leven we in zogeheten ‘bubbels’ en daar plukken we de vruchten van. Rekening houdende 

met de kaders en de richtlijnen vertrouwen wij erop dat er binnen de verpleeghuizen geen 

uitbraken meer komen, zoals we die voorheen gezien hebben. Bij de besmettingen die er 

nu nog zijn, zien we dat de gevolgen echt beperkter zijn. Door een gerichte en stap voor 

stap werkwijze, versoepelen we verstandig. Een proces dat wordt gesteund door beroeps- 

en brancheverenigingen zoals Actiz en Verenso 

 

 

Reflectie en geleerde lessen 
 
Met behulp van de eerste tussenevaluatie (zomer 2020) en na de drie ‘golven’ van 

besmettingen onder onze medewerkers en cliënten is er veel geleerd. 

Enkele belangrijke zaken die we meenemen en inzetten bij andere crisissen: 
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Mede-zeggenschap 

Een crisis beheers je enkel samen. Na de eerste periode hebben we steeds meer 

opgetrokken met Cliëntenraden en Ondernemingsraad. De te maken keuzes eerst 

voorleggen, toelichten en behandelen. Ze tijdig informeren over ontwikkelingen. Dat 

maakt dat je keuzes samen maakt en deze kunt ook verklaren, ook bij gevoelige 

onderwerpen. 

 

P-L-V 

Niet eerder was het zo duidelijk. Zorg is zo veel meer dan veilige zorg. In contact zijn met 

andere bijvoorbeeld bij het eten, activiteiten ondernemen, een stevige knuffel, maken het 

verschil. Het uitsluiten of lange tijd beperken is wat dan ook velen geraakt heeft. ‘Dat niet 

en nooit meer’, wordt nu gezegd. Voor ons is en blijft kwaliteit: persoonlijke zorg en 

aandacht, leven van alledag en veilige zorg. 

 

Gefundeerd eigenstandige keuzes maken 

In het begin van de crisis werd er voor ons beslist: de lockdowns, het al dan niet dragen 

van mondneusmaskers, het testbeleid. Naarmate de tijd verstreek, en we zelf steeds meer 

eigen kennis en ervaring opbouwden, durfden we steeds meer gefundeerd eigen keuzes te 

maken. Keuzes die voor onze locaties en/of onze regio gelden, waarbij alle belangen 

vooraf goed zijn overwogen.  

 

Regieteam met mandaat en diversiteit 

Soms moet je snel kiezen, zeker als een virus in rap tempo voorbij komt. Als er 

vertrouwen is in een centraal Regieteam, als de disciplines goed vertegenwoordigd zijn, 

krijg en verdien je het mandaat om te opperen. Om te doen wat nodig is. 

Een Regieteam moet zelf tegenkracht organiseren en staat altijd in contact met de 

gebruikers, om te weten wat er speelt en leeft. 

 

 

Communicatie als bindingsmiddel 

Een organisatie met nagenoeg 3.000 medewerkers meenemen 

in wat we met elkaar afspreken, alle familie en mantelzorgers 

van onze circa 4.000 cliënten informeren, is een vak apart. 

Communicatie is vanaf het begin af aan ook een middel om te 

binden en te boeien. Te weinig emotie, te laat, te weinig uitleg; 

het kan van invloed zijn hoe mensen je organisatie ervaren, 

beleven. Belangrijk dus om communicatie als agendapunt mee 

te nemen en op te investeren. 

 

 

 

 

 

 

 

Maatwerk is goed 

In het begin van de corona-periode streefde we nog, mede door de noodsituaties, naar 

uniformiteit. Gedurende de tijd, is er weer ruimte ontstaan voor verschil bij teams, 

doelgroepen, bij locaties. Dat is goed. In gesprek blijven wat de reden is van het maken 

van verschil mag daarbij niet vergeten worden. 

 

Hygiëne vraagt aandacht 

Anderhalf jaar lang zo bezig zijn met hygiënisch werken werpt zijn vruchten af. We 

werken allemaal met onze handen, het eigen instrument en dat dient schoon te gebeuren. 

Bijvangst is dat er geen uitbraken zijn geweest van andere virussen zoals Noro of MRSA. 

Aan ons om wat we geleerd hebben, vast te houden.  
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Kijk op kwaliteit 
Persoonlijke zorg en aandacht, Leven van iedere 

dag en Veilig 

 
Vitalis heeft een eigen kijk op kwaliteit. Onderstaand wordt ingegaan op de activiteiten 

van de kwaliteitscommissies, het kwaliteitssysteem en de tevredenheid van cliënten. 

 

 

Kwaliteitscommissies 
 

Wet zorg en dwang 

Het gedachtegoed van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) leeft binnen Vitalis: ons uitgangspunt 

is en blijft vrijwillige zorg. Zorg die aansluit bij de behoefte van de cliënt, met instemming 

van cliënt/vertegenwoordiger. Er is Vitalis-breed nog steeds een afname zichtbaar in 

maatregelen waarvoor het stappenplan dient te worden doorlopen. Het eerste half jaar 

van 2021 zien we een afname van 10% ten opzichte van het tweede half jaar van 2020 (-

17 maatregelen minder). Vooral het beperken van bewegingsruimte en ruimte om het 

eigen leven in te richten zien we afnemen. Daarentegen neemt het aandeel van de inzet 

van psychofarmaca toe. Dit vraagt zeker om een nadere analyse.  

 

Het starten met leefcirkels (middels een persoonlijke chip wordt de leefruimte in geregeld) 

op diverse locaties binnen Vitalis zal in de nabije toekomst maken dat vrijheden nog beter 

op cliëntniveau kunnen worden afgestemd. Na een succesvolle start op Vonderhof, waar 

zowel de noodzakelijke cultuurverandering als de technische implementatie van de 

leefcirkels onderdeel van waren, gaan we in de tweede helft van 2021 verder met het 

openen van afdelingen op andere locaties.  

 

Het afgelopen jaar heeft Corona op de voorgrond gestaan, wat maakt dat de Wzd op 

cliëntniveau is nageleefd, maar aandachtvelders minder ruimte en tijd hebben gehad om 

zich verder te verdiepen in de praktische invulling van de Wzd. In mei-juni hebben we de 

Wzd weer actief op de kaart gezet middels een interactief Webinar voor de 

aandachtvelders Wzd en GVP-ers.  

We hebben een start gemaakt met het herinrichten van de scholingen Wzd. Waar deze 

scholingen voorheen veelal klassikaal en centraal plaatsvonden, gaan we dit het komend 

half jaar verder uitbreiden met een e-learning voor het theoretische deel en 

trainingssessies door een psycholoog op teamniveau. Op deze manier kan er nog meer 

aangesloten worden op de praktijk. 

 

Begin 2021 is de omzetting van de dossiers definitief gemaakt, na wat vertraging ten 

gevolge van een druk coronajaar. Alle BOPZ maatregelen zijn geëvalueerd en omgezet in 

Wzd maatregelen indien nodig. De verschillende rollen in het stappenplan worden 

betrokken bij de evaluaties en inzet van onvrijwillige zorg, waaronder de inzet van het 

ondersteunend team gedrag (OTG) en de externe deskundige vanuit een collega-

instelling. Het samenwerken op casusniveau is een mooie aanvulling op de reeds 

bestaande regionale samenwerking en creëert nog meer het gezamenlijk leren. Wij kiezen 

er dan ook bewust voor om het werken met de externe deskundige op deze wijze voort te 

zetten, ondanks de wijziging in de reparatiewet.  

Werkprocessen met betrekking tot het volgen van het stappenplan worden continue 

geëvalueerd en geoptimaliseerd en systemen worden daar waar mogelijk ingericht ter 

ondersteuning. 

 

Wzd functionarissen beoordelen alle casussen volgens het stappenplan, bieden 

ondersteuning waar nodig en hebben onderling intervisie met elkaar. 



7 

 

De samenwerking met Zorgbelang is geïntensiveerd en de cliëntvertrouwenspersonen 

hebben kennis gemaakt met diverse relevante partijen binnen de organisatie, zoals de 

cliëntenraden, commissie Wzd en Wzd functionarissen. 

 

Een regionale groep VVT-organisaties heeft werkafspraken opgesteld rondom 

crisisbeoordelingen en opstellen van RM en IBS, deze nieuwe werkwijze is vanaf 1 april 

van start gegaan. De Specialisten Ouderengeneeskunde hebben de beoordelingen 

overgenomen van de GGZ. De belasting en belastbaarheid van de Specialisten 

Ouderengeneeskunde is hierin wel een kritisch punt. Het komend half jaar zal vooral de 

invulling van de rol van de zorgtrajectbegeleider (ZTB-er) als voorwacht op de agenda 

staan, gezien zij een coördinerende rol gaan spelen in het proces op cliëntniveau.  
 
Een uitgebreid overzicht van aantallen en analyse Wzd van het eerste halfjaar 2021 is opvraagbaar. 

 

 

Documentaire ‘Dokter Kees’ in première                                                

Is Willy nog wilsbekwaam en kan hij zelf nog 

beslissen of hij wil leven? Of voldoet Willy 

aan wat hij ooit heeft opgeschreven en mag 

hij op basis van zijn wilsverklaring 

euthanasie krijgen? De ontroerende 

documentaire ‘Dokter Kees’ van Jesse van 

Venrooij gaat over de zoektocht naar de wil 

van een patiënt van een arts, die tijdens de 

opnames in dienst was van Vitalis. Over 

ethische dilemma’s en over waardigheid en 

oprechte aandacht tot de laatste adem. 

Meer weten? www.dokterkees.com 

 

 

 
Verpleegtechnische vaardigheden (BIG) 

Vanuit de commissie is begin 2021 een Webinar gegeven voor de managers over het 

monitoren van de bekwaamheid in de teams. De online leeromgeving VLO heeft sinds eind 

2019 een functionaliteit waarbij de bekwaamheid verpleegtechnische handelingen per 

team inzichtelijk gemaakt kan worden. Het Webinar heeft deze functionaliteit onder de 

aandacht gebracht bij de managers, in aanvulling op de bijeenkomsten voor 

aandachtvelders eind 2019. De tweede helft van het jaar zal de commissie gebruiken om 

te bekijken of de nieuwe functionaliteit in Vitalis Leer Omgeving (VLO) ook brengt wat we 

ervan verwachtten.  

 

Sinds juni is de online omgeving van de Vilans-protocollen vernieuwd. De nieuwe 

omgeving ‘Mijn Vilans-protocollen’ is geschikt voor zowel telefoon, tablet als de pc. Zo zijn 

de werkinstructies voor iedere medewerker op elk device eenvoudig te raadplegen. 

 

 

Huidproblematiek 

Het afgelopen half jaar heeft de commissie huidproblematiek op vraag van de 

aandachtvelders zakkaartjes ontwikkeld. Het zakkaartje geeft het TIME-model en de 

ALTIS methode weer en is bedoeld om medewerkers handvatten te geven bij de 

wondbeoordeling, wondevaluatie en rapportage. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dokterkees.com%2F&data=04%7C01%7Cl.hoop%40vitalisgroep.nl%7C174dbb4274ca4ae37fc808d8c77b3134%7C06002c1c1d21489a8301b43f032420c6%7C0%7C0%7C637478679206586920%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xX1RkzH3gKhuad%2BHgxz5%2B3JNR35Tk6xc9wETBYtDqd4%3D&reserved=0
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Aansluitend hierop houden we ons al enige tijd bezig met de registratie van wonden in het 

zorgdossier. We zien dat de huidige manier van registratie niet aansluit bij de 

gebruikerswensen, zowel inhoudelijk als data verzameling. Er is behoefte aan een 

laagdrempelige, efficiënte wijze van registratie, waarbij men ondersteund wordt in het 

werken volgens het TIME-model en de ALTIS methode. De commissie heeft 2 apps getest 

en naast onze inhoudelijke eisen gelegd. In de tweede helft van 2021 gaan we met 

aandachtvelders testen in de praktijk. We kijken of deze apps onze medewerkers beter 

ondersteunen.  

 

Ook gaan we de komende periode gebruiken om de scholingen en toetsmomenten rondom 

huidproblematiek onder de loep te nemen. De huidige methode die we gebruiken om 

medewerkers deskundig te houden op het gebied van huidproblematiek werkt, maar 

behoeft evaluatie en een frisse blik. We staan ervoor open om het anders te doen, om 

kennis te vergroten op een andere manier. Hierbij zijn aansluiting bij de werkvloer, 

scholing op het juiste niveau aan de juiste mensen en differentiatie per doelgroep van 
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belang. Ook zien we dat er binnen de organisatie diverse medewerkers opgeleid zijn of 

worden tot wondverpleegkundigen. Graag zetten wij hen in hun kracht. 

 
 
Psychiatrie en ondersteund team gedrag 

We zien steeds meer ouderen in onze huizen met gedragsproblematiek voortkomend uit 

psychiatrie of dementie. Om onze organisatie hier beter op in te richten en teams hierin te 

ondersteunen zijn we in 2020 gestart met het project psychiatrie. Onderdelen van het 

project zijn het verstevigen van het intern en extern netwerk en het opschalen van de 

expertise. Om de teams te ondersteunen is het Ondersteunend Team gedrag opgericht. 

Met circa 10 casussen per maand verspreid door de organisatie helpen zij medewerkers 

om te gaan met probleemgedrag. In de eerste helft van 2021 zijn zij bezig geweest met 

het bouwen van een sterk team en naamsbekendheid.  

 

 
Figuur 1 Overzicht casus OTG per locatie per grondslag  

 

In april is er een Webinar georganiseerd voor geïnteresseerden om de pijlers van het 

project psychiatrie te presenteren en informatie op te halen binnen de organisatie over het 

thema psychiatrie. De drie belangrijkste thema’s die naar voren zijn gekomen zijn: 

1. Deskundigheidsbevordering 

2. Bruggen bouwen 

3. Triage aan de voordeur 

 

In het tweede deel van 2021 wordt de input van het Webinar gebruikt om het projectplan 

aan te scherpen. Zoals de samenwerking met het klantencentrum bij het plaatsen van 

cliënten met probleemgedrag en trainingen voor verschillende niveaus en verschillende 

thema’s op het gebied van gedrag. Er is een werkgroep aanbod gedrag ontstaan, die de 

vraag uit de organisatie verzameld en gebruikt om het aanbod van trainingen op gebied 

van gedrag te herzien. Een recente ontwikkeling zijn de trainingen voor niveau 1 en 2: 

Gespecialiseerd hulp psychogeriatrie en het welzijnsontwikkelingstraject. Het 

ondersteunend team gedrag gaat hun positie in de organisatie verstevigen door 

bijvoorbeeld hun rol in het proces van de meerzorgaanvraag te specificeren en 

samenwerkingsverbanden aan te halen.  
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Mondzorg 

Vitalis werkt al jaren met NoviaCura als partner in mondzorg. Op het kwaliteitsgebied zijn 

wij hier tevreden over. Vorig jaar meldde zich een andere regionale aanbieder die zich 

onderscheidt in het meer ontzorgen van de teams in de organisatie rondom mondzorg: zij 

werken grotendeels op de kamer van de cliënt, terwijl NoviaCura grotendeels werkt in de 

tandartsbus. 

Met beide aanbieders is afgelopen periode een pilot geweest op Peppelrode. Deze heeft 

ertoe geleid dat NoviaCura hun werkwijze aanpast, waardoor ze naast een kwalitatief goed 

product ook de teams meer zullen ontzorgen.  

  

NoviaCura gaat in belangrijke mate op de kamer van de cliënt werken (controles). 

Behandelingen vinden plaats in een dental car. Zij zetten bovendien met regelmaat een 

compact dental car in als zij op de kamer van de cliënt werken. Hiermee kunnen ze, nadat 

controles zijn gedaan op de kamer, snel in spelen op ‘spoedjes’ door middel van een 

behandeling in de compact dental car die in de nabijheid van de locatie is. 

NoviaCura zal ook gebruik gaan maken van een nieuw planningssysteem waarin de 

cliëntdagplanning wordt opgenomen. Vitalis controleert deze planning waarna ook de 

contactpersoon wordt geïnformeerd over de op handen zijnde behandeling. 

 

 

Medicatie 

Bij het bezoek aan Berckelhof door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (d.d. 

09.06.2021) zijn er twee normen medicatie getoetst. Op beide normen voldoet Berckelhof. 

De IGJ ziet dat, doordat er gewerkt wordt met een elektronisch voorschrijf systeem, 

zorgverleners altijd de beschikking hebben over een actueel en correct medicatieoverzicht. 

Het aftekenen en de tweede controle wordt bekwaam uitgevoerd en is herleidbaar. De 

constateringen van de IGJ schetsen een beeld dat Vitalis-breed herkend wordt. In grote 

lijnen is het medicatieproces goed en veilig ingericht. Indien er incidentele cliënt 

incidenten worden gemaakt, worden deze middels een MIC geanalyseerd en verbeterd op 

teamniveau.  

Om de veiligheid van medicatietoediening te vergroten zijn per 1 juli alle teams gestart 

met de digitale registratie van de toedienlocatie. In Medimo ziet de zorgmedewerker bij 

bepaalde typen medicatietoedienwijze (bv. injectie, pleister) een silhouette in beeld. 

Hierop staat aangegeven op welke lichaamslocaties de afgelopen toedieningen zijn 

geplaatst, Medimo adviseert aan de zorgmedewerker op welke toedienlocatie de injectie 

het beste kan worden geplaatst. 

Afgelopen periode zijn er een aantal procedures verduidelijkt zoals de procedure Movicolon 

en de werkinstructie temperatuurcontrole medicatiekoelkast. 

 

Afgelopen periode is de Medimo-app voor telefoons uitgebreid getest, voor de komende 

maanden willen we deze Vitalis-breed beschikbaar stellen.  

Een aanzienlijk deel van de medicatiekosten wordt veroorzaakt door spoedmedicatie. Uit 

een analyse blijkt dat dit in sommige gevallen voorkomen kan worden. Komende periode 

willen we het aantal spoedritten verminderen.  

  

 

Behandeldossier YSIS 

Tweemaandelijks wordt met de aandachtsvelders Ysis, de zorg besproken; hoe het gaat 

en waar eventuele knelpunten zitten. Grootste uitdaging voor hen blijft het actueel houden 

van de zorgkaart (het zorgplan).  

Afgelopen periode is door de zorgteams uitgeprobeerd of het rapporteren via de SOEP het 

methodisch werken beter kan ondersteunen. Teams geven aan de meerwaarde niet te 

zien, rapportages worden nu ook al als goed ervaren en de SOEP zorgt ervoor dat het 

rapporteren moeizamer gaat. Afgesproken is om het methodisch werken aandacht te 

geven in de huidige rapportagevorm. Wel bekijken aandachtsvelders elkaars rapportages, 

zodat tips en trucs op het methodisch werken met elkaar kunnen worden uitgewisseld.  

Een team heeft het gebruik van CarenZorgt (digitaal communicatiemiddel voor familie, 

naaste en mantelzorgers) op de revalidatie getest. Dit werkt goed, de familie was hier ook 
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tevreden over. Het team heeft een werkinstructies gemaakt die andere teams ook kunnen 

gebruiken. 

Vitalis-breed wordt komend half jaar ’21 het project gestart om te onderzoeken wat er 

nodig is om over 1 à 2 jaar voor heel Vitalis over te gaan naar 1 dossier, voor zowel het 

zorg- als het behandeldeel. 

 

 

Hygiëne en infectiepreventie 

Het afgelopen halfjaar is het onderwerp hygiëne en infectiepreventie stevig onder de 

aandacht gebleven door het coronavirus. De ondersteuning van (uitbraak)teams is 

voornamelijk gebeurd vanuit het regieteam, en het onmisbare team instructieteam PBM. 
De aandachtvelders hebben verschillende tools, te vinden op VLO, kunnen gebruiken om 

het onderwerp onder de aandacht te brengen in het team. Vanuit de commissie is, naast 

de tools, de ‘serious game’ Infectionary extra onder de aandacht gebracht. Het spel is 

intussen door 11 teams gespeeld.  

 

Het komende halfjaar zal de commissie actiever bij elkaar komen om de koers voor de 

komende tijd uit te zetten. Het Coronavirus heeft ons nog eens extra alert gemaakt op het 

belang van handhygiëne en infectiepreventie, en dat willen we vasthouden. ‘Never waste a 

good crisis’.  Met een toolbox op de locaties gaan we de aandachtvelders, teams en 

managers helpen om het thema op verschillende manieren blijvend onder de aandacht te 

brengen.  

 
 

Eerste resultaten Kunst 

in de Zorg: ‘Van 

onschatbare waarde’ 

07-04-2021 

Actieve deelname aan 

kunstprojecten in de 

langdurige zorg en 

ondersteuning biedt 

deelnemers positiviteit, 

zingeving en kwalitatieve 

sociale interacties. Dat 

blijkt uit de eerste 

resultaten van het 

landelijke onderzoek 

Kunst in de Zorg, waar 

Vitalis WoonZorg Groep 

aan deelneemt.  

 

 

 

Positiviteit uit zich door middel van vrolijk zijn, genieten en ‘beter voelen’. “Bij Vitalis zijn 

we overtuigd van de meerwaarde van kunst en cultuur in de ouderenzorg. Dit effect 

kunnen onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek is van onschatbare waarde.” 

Nog nooit eerder is er op deze schaal onderzoek gedaan naar het effect van kunst en 

cultuur in de langdurige (ouderen)zorg. Eén van de vragen die centraal staat in het 

onderzoek is: wat is de waarde van actieve kunstparticipatie voor senioren? Aan de hand 

van een groot aantal kunstinitiatieven, waaronder meerdere projecten van Vitalis, worden 

de effecten daarvan op ouderen in kaart gebracht. Vanuit een breed perspectief en vanuit 

mogelijkheden (positieve gezondheid) wordt gekeken naar ouderen. Niet alleen het 

medische, maar ook aspecten als zingeving, eigen regie en kracht spelen een grote rol. 

Het onderzoek is onderdeel van het landelijke onderzoeksprogramma ‘Kunst en cultuur in 

de langdurige zorg’ van ZonMw samen met het fonds voor ouderen Stichting RCOAK, 

Fonds Sluyterman van Loo, de ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
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Zorgdossier ONS 

In februari heeft de gebruikersgroep ECD de balans opgemaakt na een druk coronajaar. 

De indruk was dat het werken aan het verbeteren van het methodisch werken in de 

dossiers op veel locaties stil heeft gelegen door corona. Daarnaast hebben de scholingen 

‘methodisch werken’ geen doorgang kunnen vinden door corona.  

Op basis van deze conclusies is in april een tweetal inloopspreekuren georganiseerd voor 

aandachtsvelders ONS om te zien waar vragen en behoeften lagen. Tijdens deze 

inloopspreekuren kwamen vooral veel vragen en opmerkingen rondom de ONS-app op de 

telefoon ter sprake. Behandeling van deze vragen heeft plaatsgevonden middels de 

inloopspreekuren en de nieuwsbrief.  

 

Er wordt breed gevoeld dat het verbeteren van methodisch werken is blijven liggen. Na de 

zomerdrukte zal hiervoor een herstart worden gemaakt. Hiervoor zal de handleiding 

‘methodisch werken met OMAHA in ONS’ het uitgangspunt vormen. Waar deze 

implementatie in het najaar van 2019 voornamelijk via aandachtsvelders ONS is gestart, 

zullen de managers nu ook meer expliciet betrokken worden. Daarnaast zullen in 

september ook de scholingen ‘methodisch werken’ weer worden opgestart.  

Daarnaast zal de implementatie van Caren Zorgt worden opgepakt. Caren is het portaal 

waarin cliënten en/of mantelzorgers mee kunnen kijken in het dossier en berichten 

kunnen sturen naar de zorg. Uit ervaringen van teams die al werken met Caren blijkt dat 

het meelezen door familie een goede ‘stok achter de deur’ is om het dossier en 

rapportages goed up-to-date te houden. Er wordt per locatie gekeken wat de passende 

strategie en tijdslijn voor implementatie is. 

 

 

MIC 

In februari 2020 heeft de MIC-commissie geconstateerd dat de rol van de 

aandachtsvelders duidelijker neergezet kan worden en dat meer ondersteuning nodig is bij 

de MIC-analyse. De opvolging hiervan heeft helaas nog niet plaatsgevonden door de 

uitbraak van corona.  

In juni 2021 zijn digitale inloopspreekuren georganiseerd om met MIC-aandachtsvelders in 

gesprek te gaan welke vragen er bij hen leefden. Tijdens deze inloopspreekuren is de rol 

van de aandachtsvelder en maken van een MIC-analyse ter sprake gekomen. 

Aandachtvelders gaven aan zich te kunnen vinden in de niveaus/taken van een 

aandachtsvelder MIC zoals voorgesteld door de MIC-commissie. Zij hadden met name 

behoefte aan uitleg en ondersteuning in het uitvoeren van de MIC-analyse.  

 

De MIC-commissie heeft een analyse gemaakt over de MIC-cijfers van januari t/m juni 

2021. Uit deze analyse blijkt onder andere dat:  

• De meeste meldingen worden gemaakt voor vallen. Het aantal meldingen is 

redelijk constant: tussen de 314 tot 394 meldingen per maand.  

• De meest gemaakte medicatie melding is ‘medicatie vergeten te geven’. Deze 

melding wordt tussen de 48 en 66 keer per maand gemaakt. Naar aanleiding van 

het relatief grote aantal meldingen van ‘medicatie vergeten’ te geven zijn deze 

meldingen verder uitgediept. Nadere analyse laat zien dat veel oorzaken (zoals 

afleiding, miscommunicatie) bekend zijn en oplossingen al geprobeerd zijn (bv. 

‘niet storen’ hesjes). Vaak blijken de oplossingen echter niet te helpen om het 

incident te voorkomen. Daarnaast zijn er een aantal oorzaken zoals werkdruk en 

oplettendheid die lastig op te pakken zijn.  

• Er is een redelijk sterke fluctuatie in het aantal agressie meldingen. Naar aanleiding 

van de fluctuatie van het aantal meldingen heeft nadere analyse plaatsgevonden 

op twee maanden met een hoog aantal meldingen (maart & april) en een maand 

met een laag aantal meldingen (mei). In deze analyse valt op dat de meeste 

agressiemeldingen slechts eenmaal per cliënt voorkomen en dat er een paar 

cliënten zijn waar meerdere meldingen voor gemaakt zijn.  

• Tot slot zijn er drie categorieën incidenten met een relatief laag aantal meldingen: 

verslikking, vermissing en anders. Door het relatief lage aantal meldingen is echter 

geen verdere analyse van deze incidenten uitgevoerd.   
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In het najaar worden bijeenkomsten voor aandachtsvelders MIC georganiseerd waarin 

dieper wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van hun rol als aandachtsvelder. 

Daarbij zal expliciete aandacht zijn voor de MIC-analyse en ondersteuning die daarbij 

nodig en gewenst is. Daarnaast zal in het najaar een pilot worden gedaan op locatie 

Vonderhof met een ‘vooranalyse’ uitgevoerd door de MIC-commissie, om te zien of dit een 

passende manier is om aandachtsvelders te ondersteunen in hun rol.  

 

Naar aanleiding van de Vitalis-brede MIC-analyse gaat de MIC-commissie een aantal 

zaken onderzoeken:  

• Wat er nog te leren valt van medicatie meldingen waarvan geprobeerde 

oplossingen niet werken en/of oorzaken lastig op te pakken zijn? Hoe denken 

teamleden hier zelf over en welke oplossingen dragen zij aan? 

• Een diepgaandere analyse over agressie meldingen samen met het Ondersteunend 

Team Gedrag. 

 
Een uitgebreid overzicht van aantallen en analyse MIC van het eerste halfjaar 2021 is opvraagbaar. 

 

 
Veiligheid 

Bij Vitalis registeren we naast de MIC-meldingen ook 

meldingen op het gebied van (sociale) veiligheid, waaronder 

vermoedens van diefstal.  

 

In totaal werden er het eerste halfjaar van 2021 30 

incidenten gemeld, waarvan 3 meldingen van vermoedens 

van diefstal van medicatie, 3 meldingen die buiten het 

verantwoordelijkheidsgebied liggen van Vitalis (betreffen het 

vastgoed, wonen). Het grootst aantal meldingen gaat om 

vermoedens van diefstal bij een cliënt, in de privé sfeer.   

 

 

 

 

Nadere analyse laat onder meer zien: 

• In eerste halfjaar van 2020 zijn 18 meldingen van diefstal binnengekomen. Dit zijn 

12 meldingen minder dan in 2021. Verklaringen hiervoor kunnen zijn, minder 

aandacht voor diefstal i.v.m. meer aandacht voor Corona, minder bezoekers op 

locatie vanwege de algehele sluiting (lockdown).   

• In 2021 zijn er meer meldingen van ‘slimme, moderne’ diefstal zoals internet, 

bankpasfraude en spoofing en whatsappfraude. Het dievengilde gebruikte 

geavanceerde wijze van diefstal (4 meldingen van de 30).  

• De mens is en blijft helaas goed van vertrouwen. Waardevolle spullen en geld 

worden niet goed opgeborgen. Voorbeeld hiervan is een handtas bij de stoel, 

bankpasjes op tafel en iedereen is welkom om binnen te komen. 

 

Op basis van de analyses worden diverse acties uitgezet, te denk aan:  

• Gesprekken met managers opgestart om betere registratie te realiseren en acties 

uitgezet, zoals kritisch kijken naar processen en toegankelijkheid van middelen.  

• Heimelijke camera geplaatst bij vermoedens. Dit heeft al enkele keren een succes 

opgeleverd: dader gepakt. 

• Artikelen aangeleverd overbabbeltrucs en internet fraude, welke verspreid worden 

op de locatie middels de nieuwsbrieven, huisorganen voor cliënten.  

• Vervang mechanisch sloten door elektronisch sloten( toegang is traceerbaar).  

• Organisatie van veiligheidsmarkten en ‘witte voetjes’-acties samen met de 

vastgoedeigenaren, huismeesters en wijkagenten. 
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Bescherming van persoonsgegevens 

In het eerste half jaar ’21 is er bij de Autoriteit Persoonsgegevens 1 melding gemaakt 

door Vitalis. Het ging om het overzetten van verzuimgegevens van medewerkers van een 

extern systeem naar een intern systeem, waarbij voor 6 medewerkers in een kort 

tijdsbestek meer informatie zichtbaar is geweest dan bedoeld. De betrokkenen zijn 

hierover geïnformeerd en het lek is direct dicht gezet.  

 

Door de AVG-commissie is in april 2021 een update gegeven in het Directieteam over de 

stand van zaken. Qua verplichte taken vanuit de wet is Vitalis op orde. Wat nog aandacht 

behoeft is het in kaart brengen van verwerkingen en ons register bijhouden van 

verwerkingsovereenkomsten bij nieuwe projecten en processen. Daarnaast wordt de 

commissie nog steeds goed gevonden door medewerkers, maar streven we meer naar een 

proactieve houding. Bewustwording en alert blijven op wat we doen, wordt steeds 

belangrijker in een organisatie met veel (bijzondere) persoonsgegevens en moderne 

digitale middelen.   

 

 

Meting kwaliteitsindicatoren 2020 

In juni 2021 hebben we op locatieniveau de gegevens van de landelijke uitvraag 

kwaliteitsgegevens 2020 aangeleverd bij het Zorginstituut. Onderstaand een toelichting en 

uiteenzetting van wat er is aangeleverd en hoe we hiermee verder gaan. 
NB. Het betreft gegevens van cliënten waaraan we zorg verlenen volgens de reikwijdte van het 
kwaliteitskader: ‘cliënten met een zzp 4 t/m 10, die 24 uur per dag aangewezen zijn op WLZ zorg en 

ondersteuning’.  

 

Toelichting 

Wij hechten belang aan transparantie inzake de kwaliteit van de geleverde zorg. In eerste 

instantie wordt verantwoording over kwaliteit en veiligheid afgelegd aan de cliënt en in 

tweede instantie aan de samenleving. In de Vitalis 'Kijk op kwaliteit' hebben wij uiteengezet 

wat voor ons kwaliteit van zorg is, hoe we daar naar blijven kijken, de ontwikkeling en wat 

we daarvan naar buiten brengen. De inleiding van het "handboek voor zorgaanbieders van 

verpleeghuiszorg" van deze kwaliteitsindicatoren sluit aan op onze visie. Continue 

verbetering van zorg, het regelmatig doen van metingen, het bespreken van de uitslagen 

hiervan in de teams, met als doel het leren en verbeteren in teams en uiteindelijk natuurlijk 

de best haalbare zorg voor onze cliënten. Onze uitgangspunten en eigen definitie hebben 

we toegepast op de gevraagde meting van de kwaliteitsindicatoren. Met deze ogen is 

gekeken naar de zinvolheid van de indicatoren.  

Conclusie is dat we zeker het belang van de thema’s van belang achten, echter niet altijd 

de wijze van meting (aard en methodiek). Het gevaar bestaat verkeerde vergelijkingen te 

maken of niet te meten wat je eigenlijk wilt weten. Dat is niet zinvol. De indicatoren Middelen 

en maatregelen rond vrijheid/werken aan vrijheidsbevordering sluiten het meest aan bij 

onze uitgangspunten, die leveren we aan. Hiermee blijven we leren en leveren we een 

bijdrage aan kwaliteitsverbeteringen in de VVT, vanuit een kritische, lerende houding. 

 

Aanlevering indicatoren 

Verplichte indicatoren zijn: 

 

Thema Indicatoren 

Thema 2: Advanced Care Planning (ACP) Gezamenlijke afspraken over 

behandeling rond het levenseinde 

Thema 3: Medicatieveiligheid Bespreken medicatiefouten in het 

team  

Thema 6: Aandacht voor eten en drinken Voedselvoorkeuren cliënt 

Thema 7: Kwaliteitsverslag URL Webadres Kwaliteitsverslag 

Thema 8: Aanbevelingsscore  

(Net Promoter Score) 

Clientervaring score 
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Aansluitend op onze PLV hebben wij ervoor gekozen de volgende keuze-indicatoren aan te 

leveren:  

Thema Indicatoren 

Thema 4: Gemotiveerd omgaan met 

vrijheidsbeperking 

Middelen en maatregelen rond 

vrijheid  

Werken aan vrijheidsbevordering 

 

Beide zijn onderdeel van onze PLV en we hebben de informatie erover voorhanden. Het 

werken aan vrijheidsbevordering is een relevant thema gezien wetgeving Wzd. Binnen 

Vitalis werken wij al aan vrijheidsbevordering. Wij doen dit goed en laten dit graag zien. 

We hebben dit als volgt beargumenteerd bij de aanlevering: 

 

“Vrijheidsbevordering is een thema dat altijd al onze aandacht heeft gehad en dat met de 

komst van de WZD nog verder naar voren treedt. De cliënt is ons uitgangspunt. Cliënten 

moeten zo lang mogelijk ondersteund worden in het leven volgens hun wensen. 

(Beweging)vrijheid is hiertoe van belang. Soms mogen er risico's genomen worden, als dit 

ten goede komt van de cliënt. Een grondige analyse van het gedrag, de wensen en 

behoeftes van de cliënt door onze professionals, samen met cliënt en/of familie, biedt 

mogelijkheden en kansen. Het kennen van de cliënt en het aanvoelen en observeren van 

het gedrag zijn hier een basis voor.” 

 

Terugkoppeling landelijk  

De data die wij terug krijgen van het Zorginstituut is helaas onvoldoende bruikbaar om te 

benutten. We moeten waakzaam zijn dat de juiste informatie op de juiste plek terecht 

komt en dat we geen appels met peren gaan vergelijken. Wij blijven ons baseren op onze 

eigen data voortkomend uit onze bronsystemen zoals bij de MIC, Wet zorg en dwang en 

het dossier.  

 

 
Tevredenheid cliënten 

 
Halverwege het jaar ziet de score er op Zorgkaart Nederland er als volgt uit: 
 

Verpleeg- en verzorgingshuizen (WLZ-zorg) 

Waarderingscijfer per onderdeel: 

 

 

 

Zorg thuis (wijkzorg) 

Waarderingscijfer per onderdeel 

 

 

 

Op alle gescoorde onderdelen bij de onderverdeling verpleeg- en verzorgingshuizen, zorg 

thuis en de revalidatie scoort Vitalis in de meeste gevallen hoger dan de sector. Het bewijs 

dat we goed bezig zijn en gewaardeerd worden.  

 

 

 

Klachten 

Voor de eerste twee kwartalen van 2021 zijn bij de klachtenfunctionarissen in totaal 6 

klachten behandeld. Deze klachten zijn wisselend over de verschillende locaties binnen de 

GRZ en IZ.  

De inhoud van de klachten is divers. Onderwerpen betreffen hygiëne, inhoud van de 

zorgverlening, bejegening, begeleiding tandarts en communicatie.  

Belangrijkste leerpunt uit deze klachten is communicatie. Belangrijk hierbij blijkt het 

managen van verwachtingen en uitleg van de werkwijze en regels binnen Vitalis en de 

sector. Inzage in het dossier blijkt van meerwaarde. Ook blijkt dat de cliënt vaak een 
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tussenschakel is in de communicatie naar familie. Hierdoor treden soms misverstanden op 

en komt informatie niet altijd juist en volledig aan bij de familie. Een belangrijk leerpunt 

om dit te signaleren. Tot slot blijkt dat de indiener van de klacht niet altijd de weg op 

locatie weet te bewandelen, waardoor een klacht niet in de lijn maar bij de 

klachtenfunctionaris terecht komt.  

 

Bij de Regionale Klachtencommissie waren in 2020 al twee klachten gedeponeerd. Deze 

zijn in de zomer 2021 behandeld. Het uitstel van behandeling was vanwege de vigerende 

corona-maatregelen. Beide klachten hadden met name betrekking op onze communicatie 

en informatie en keuzes tijdens corona. Begrijpelijke en emotionele zittingen, waarbij na 

een goede uitleg en gemaakte excuus de beide klachten zijn afgehandeld.  

 

 

 

Bjorn de Lange verkozen tot Voeding 

in de zorgmedewerker van 2021! 

13-05-2021 

Bjorn de Lange, coördinator Horeca 

Peppelrode, is uitgeroepen tot de ‘Voeding 

in de Zorgmedewerker van het Jaar 2021’. 

Dit is het vierde jaar dat FrieslandCampina 

via het online platform Voeding in de Zorg 

deze verkiezing voor 

zorgmedewerkers heeft georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitssysteem 
 

Spiegelen als een nieuwe manier van kijken 

 

 
Zoals al aangekondigd in ons Kwaliteitsplan 2021 is een belangrijk onderdeel van onze kijk 

op kwaliteit, de cyclus: doen-kijken-reflecteren en leren- verbeteren. Vitalis kiest er 

bewust voor om via eigen en diverse manieren te kijken hoe het gaat; een dashboard een 

spiegelbezoek, een uitkomst van een familie-avond. Een mix van harde en zachte 

informatie. 

Een van de middelen is de Spiegelpoule. Voor de zomer zijn drie groepen opgeleid door 

Perspekt. Na de zomer volgt groep vier en vijf. Hiermee zetten we in op een gemêleerde 

goede opgeleide groep van Spiegelaars van circa 50 personen die minimaal twee keer per 

jaar de 90 afdelingen bezoeken. 
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Wat is een spiegelbezoek?  

Bij een spiegelbezoek gaat een duo van Spiegelaars op bezoek bij een afdeling. Tijdens 

het bezoek halen de Spiegelaars verhalen op door te kijken, horen, voelen en ruiken. 

Spiegelaars doen dit meestal door te observeren, bijvoorbeeld tijdens het eetmoment of 

een activiteit. Er wordt breed gekeken: niet alleen naar de zorg, maar ook naar 

dagdagelijkse zaken zoals de inrichting. De Spiegelaars kijken positief, open en zonder 

oordeel. Het gaat niet om ‘goed’ of ‘fout’, maar om een beeld over hoe het gaat met de 

kwaliteit.  

 

Wie zijn Spiegelaars?  

De Spiegelaars komen uit de hele organisatie: zorg, administratief, Behandelgroep, 

management en welzijn. Zij vervullen de rol van Spiegelaar naast hun eigen 

werkzaamheden. Om een goede basis te hebben volgen de Spiegelaars een opleiding van 

zes dagdelen die is ontwikkeld door Perspekt en Vitalis. Spiegelaars leren om open en 

zonder oordeel verhalen op te halen, een open en reflectieve houding aan te nemen en 

hun oordeel uit te stellen. De Spiegelaars gaan ook steeds spiegelen op een andere locatie 

en met een andere Spiegelaar. Zo houden we de kijk fris.  

 

Wat gebeurt er na het bezoek? 

De Spiegelaars schrijven een feitelijk en objectief verslag van wat zij hebben gezien 

tijdens hun bezoek. Het is dan aan de afdeling om op dit verslag te reflecteren en – waar 

nodig – verbeterpunten te formuleren. De afdeling gaat er dus zelf mee verder. En de 

Spiegelaars? Die nemen wat zij interessant vonden en geleerd hebben terug naar hun 

eigen werkplek. Zo is er winst voor de afdeling en winst voor de Spiegelaar.  

 

Na de zomer gaan we ook investeren om de teams en de managers mee te nemen in dit 

‘nieuwe’ proces, zodat de kracht in de teams blijft en zij ermee aan de gang kunnen. 

 

 

Meten van tevredenheid 

In het voorjaar is toegewerkt aan een nieuwe Vitalisbrede methode en keuze om 

tevredenheid van cliënten te meten. We waren over de eerdere metingen niet geheel 

tevreden. Daarnaast gaf de Centrale Cliëntenraad ons enkele adviezen mee en zijn in de 

tussentijd landelijke keuzes gemaakt voor de ouderenzorg. 

Dit maakt dat we gekomen zijn tot de navolgende besluitvorming en keuze. 

Vitalis gaat aansluiten bij de landelijke eisen voor de meting cliënttevredenheid per type 

zorg. Dat betekent dat we de cliënttevredenheid meten met: 

 

• PREM wijkverpleging: voor cliënten die zorg thuis ontvangen, met een huisarts als 

hoofdbehandelaar (residenties en wijkzorg). 

 

• Totaalscore (6 vragen van Zorgkaart Nederland): voor cliënten die intensieve zorg 

of revalidatiezorg ontvangen, met een specialist ouderengeneeskunde als 

hoofdbehandelaar (alle RVE). 

 

• Bij alle doelgroepen meten we de NPS (aanbevelingsvraag) om een beeld te 

kunnen krijgen over verschillende locaties en RVE’s heen. 

 

• Daarnaast zetten we in op het beter gebruikmaken van beschikbare kwalitatieve 

informatie in het reflecteren, leren en verbeteren. We verzamelen – voor nu – 

geen aanvullende kwalitatieve informatie. 

 

In het najaar 2021 gaan we tevredenheid op deze wijze meten met een onafhankelijk 

onderzoeksbureau. 
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Systeem van kwaliteit 

Ons kwaliteitssysteem krijgt steeds meer vorm. We weten wat we eronder verstaan, nu is 

het zaak goed te formuleren hoe we het dan doen met elkaar. Waar kijken we dan naar, 

wie doet wat en hoe verhoudt zich het een ten opzichte van het ander.  

 

 

Bezoek Inspectie bij Vitalis 

Op 9 juni bracht de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek aan Vitalis. 

Naast een gesprek met bestuur en toezicht, hebben ze ook onze locatie Berckelhof 

bezocht. De inspecteurs gingen blij naar huis. Op alle onderdelen is overwegend goed 

gescoord en het rapport is in lijn met onze eigen bevindingen en gevoel van dit bezoek. 

Na de zomer pakken we onze eigen ambities weer op en richten we ons op verbetering 

van het dossier en methodisch werken. 

 

 
Radendag 2021: drie visies & één besturingsfilosofie 

Werken aan kwaliteit doe je niet alleen. Dat wil je niet alleen doen. Samen met onze 

toezichthouders, en Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad kijk je hoe het gaat. 

Vanuit ieders eigen opdracht, kennis en ervaring. Uitgangspunt is hetzelfde: de kunst van 

gelukkig oud zijn. Alle drie hebben in 2021 een eigen visie opgesteld, vanuit de 

gemeenschappelijke kijk. Delen, bespreken en samen verder bezien hoe je verder gaat, 

helpt in het uitdragen van de kijk en het realisaren van onze missie. 

Op de Radendag op 30 juni hebben we naast het elkaar ontmoeten, samen gesproken aan 

de hand van twee gemeenschappelijke thema’s (eten en drinken en innovatie) hoe je 

elkaar verstrekt en wie waar naar kijkt.  

 

 
Vitalis roman voor 

geluksmomenten en 

waardevol contact 

14-06-2021 

 

Ontspanning, zinvolle 

dagbesteding en bovenal mooie 

aanknopingspunten voor een 

waardevol gesprek. Dat was het 

idee achter de ontwikkeling van 

de roman ‘Ook vliegen kunnen 

dansen, het is maar hoe je ze 

bekijkt’. Een boek ontwikkeld 

voor mensen met dementie door 

bewoners van Vitalis Peppelrode.  

 

‘Ook vliegen kunnen dansen’ is 

zover bij ons bekend het eerste boek in Nederland dat is ontwikkeld voor mensen met 

dementie door hun medebewoners. 

Het e-book en luisterboek zijn nu al voor iedereen gratis beschikbaar via de Vitalis 

SamenUITagenda.  Het project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van 

Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. 

 

 
 

https://vitalis.samenuitagenda.nl/nl/ook-vliegen-kunnen-dansen-vitalis
https://vitalis.samenuitagenda.nl/nl/ook-vliegen-kunnen-dansen-vitalis
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Fijnste club om te werken 
 

 

HR Servicedesk en PSA 

Passend binnen onze kernwaarden en strategie is in 2020 de beslissing genomen om per 1 

januari 2021 over te gaan van Youforce naar AFAS. Dit hield in dat we de 

Personeelsadministratie, die was uitbesteed aan Raet, als Vitalis weer zelf gaan uitvoeren. 

Hoewel de invloed van corona tijdens het gehele proces voelbaar is geweest, kunnen we 

toch spreken van een succesvolle invoering. Vitalis beschikt nu weer over een eigen, 

goedlopende salarisadministratie en de medewerkers weten de weg te vinden naar AFAS. 

De overgang verliep voor de medewerkers nagenoeg geruisloos. De start van het nieuwe 

systeem viel samen met de aanvang van de avondklok. De verklaringen voor de 

avondklok zijn via het nieuwe systeem verstrekt, dit heeft bijgedragen aan het succes van 

de eerste periode van AFAS. Het eerste half jaar heeft voor deze teams in het teken 

gestaan van het verder uitbouwen en verfijnen van AFAS en onderzoeken welke 

verbeteringen er nog aangebracht moesten worden. 

  

Planburo en Vitaal Flex 

Het eerste half jaar van 2021 hebben het Planburo en Vitaal Flex grotendeels dezelfde 

focus gehad als ze in 2020 hadden, namelijk: samen met de zorg de personele gevolgen 

van corona zo goed als het kon het hoofd bieden. De zeven dagen bereikbaarheid, grote 

flexpool inclusief eigen ZZP pool, bemanning van de eigen (Vitalis) Teststraat en wendbare 

planningsmethodieken hebben er ook in het eerste half jaar van 2021 voor gezorgd dat 

Vitalis geen uitzendkrachten of andersoortige bemiddeling nodig heeft gehad, terwijl de 

bezetting van teams goed gebleven is. Dit heeft bijgedragen aan een lager verzuim ten 

opzichte van de branche, als gevolg van corona.  

Vanaf het moment dat er weer ruimte kwam om naast de planning en flexbehoefte naar 

andere zaken te kijken is men ook weer gestart met het uitrollen van zelfroosteren binnen 

de teams, het opzetten van pilots rondom capaciteitsmanagement in samenwerking met 

business control en het lijnmanagement en de verdere uitwerking van de processen na de 

overgang van Youforce naar AFAS waar deze betrekking hadden op Vitaal Flex en het 

rooster en planproces. 

 

 

HR Advies 

HR Advies heeft zich de eerste 6 maanden van het jaar 

vooral gericht op de gevolgen van corona op ons 

personeel. Vanuit de rol van HR in het Regieteam 

Infectiepreventie zijn er veel acties geweest gericht op 

gezondheid, maar ook op het steeds wisselend beleid dat 

van overheidswege afgekondigd werd en impact had op 

ons personeel en de bedrijfsvoering. Er is onderzoek 

gedaan naar de impact van corona op het welzijn van 

onze medewerkers en er zijn allerhande interventies 

ingezet om dit welzijn te verhogen en het verzuimrisico 

te verlagen. Zo zijn er trainingen aangeboden, is er 

kennis en informatie gedeeld maar is er ook een 1 april 

stunt georganiseerd gericht op zelfzorg van 

zorgmedewerkers (de Zen Guru vacature). Naast alle 

corona gerelateerde zaken is er ook aandacht uitgegaan 

voor Strategische Personeelsplanning in samenwerking 

met Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), zijn er grote stappen gezet in de harmonisatie 

van het functiehuis en is HR zelf gestart met het opzetten van een nieuwe en moderne HR 

cyclus, passend binnen de besturingsfilosofie en kernwaarden van Vitalis. 
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Recruitment 

Het team recruitment heeft zich ondanks de gevolgen van de pandemie en het 

thuiswerken dat dit met zich meebracht steeds volledig ingezet om de RVE’s te blijven 

voorzien van nieuwe aanwas van personeel. Begin 2021 is de overgang gemaakt van 

Youforce naar AFAS. Het koffie uurtje is voor iedereen die interesse heeft om kennis te 

maken met Vitalis en dit wordt ook weer op locatie Wissehaege live gehouden. Het 

recruimentteam slaagt erin Vitalis als aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt in de 

regio te positioneren en blijven nieuwe medewerkers en leerlingen aan Vitalis verbinden. 

  

 

"Voor cliënten ben ik gewoon 

de gymleraar" 30-07-2021 

Maak kennis met het werk van de 

bewegingsagoog. Dat is een 

nieuwe functie bij Vitalis. Wat een 

bewegingsagoog doet? Hij 

ontwikkelt en organiseert een 

sport- en bewegingsaanbod voor 

mensen met een beperking op 

lichamelijk, sociaal, emotioneel of 

cognitief gebied. Bij deze nieuwe 

functie hoort natuurlijk een nieuw 

gezicht: Rob Smits. 

Rob is in april ’21 begonnen bij 

Vitalis Brunswijck. 

“Bewegingsagogie is een moeilijke 

benaming maar voor de cliënten 

ben ik gewoon de gymleraar. Dat mensen gestimuleerd worden om (meer) te bewegen en 

te blijven bewegen is belangrijk omdat ze dan langer vitaal en zelfredzaam blijven. Dat 

betekent dat mensen ook gewone, dagelijkse handelingen langer en beter kunnen 

uitvoeren. “Vanuit Brunswijck, waar veel revalidatiecliënten verblijven, was de vraag 

groot, dus hier zijn we begonnen, op unit 4, Zonplein. Het doel is om de activiteiten uit te 

rollen over de andere afdelingen en mogelijk later over meer locaties.” 

 

Continuïteit bedrijfsopleidingen tijdens corona 

Vanaf de start van de corona-pandemie hebben we in afstemming met Regieteam 

Infectiepreventie en Directieteam een prioritering aangebracht in het opleidingsaanbod.  

Er is steeds een afweging gemaakt tussen waarborgen van kwaliteit van zorg en 

belastbaarheid van teams/ medewerkers.  

 

Alle trainingen zijn geprioriteerd. Bedrijfskritische trainingen zijn altijd doorgegaan (al dan 

niet in andere vorm) en niet-bedrijfskritische trainingen zijn bekeken wat mogelijk is 

binnen de maatregelen. 

 

• Prioriteit 1, Bedrijfskritische trainingen. Interventies die vanwege het verplichte 

karakter of kwaliteit van zorg altijd door moeten gaan. Bijvoorbeeld de 

verpleegtechnische vaardigheden (individueel examen), de BHV basis (externe 

aanbieder), BHV herhaling (op eigen locatie) en de slikscholing (omgezet naar 

online variant). 

• Prioriteit 2, Trainingen die bijna afgerond waren voor de 1e lockdown, deze zijn 

omgezet naar online of afgemaakt in de periode tussen de lockdowns. Het gaat om 

Helpende plus (Summa), gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (traject 9 

maanden), Eerst Verantwoordelijk Verzorgende, PG traject en ontwikkeltraject 

welzijnsmedewerkers. 

• Prioriteit 3, Overig aanbod. De planning voor na de zomervakantie voor het gehele 

aanbod is rond. Het gaat bijvoorbeeld om diverse training rondom psychiatrie en 

prikkelverwerking. 
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In de periode januari ’21 

tot maart ’21 hebben 

enkel bedrijfskritische 

trainingen 

plaatsgevonden, veelal 

via online varianten. 

Enkele interne trainers 

hebben zich flexibel 

opgesteld en waar 

mogelijk klassikale 

bijeenkomsten met de 

Academie omgezet naar 

Webinars en hebben zich 

het digitaal trainen eigen 

gemaakt.  

 

De hoog-complexe 

handelingen getraind door 

de Anna Academy hebben 

langer stilgelegen. Een 

achterstand op deze 

onderwerpen is ontstaan 

en wordt z.s.m. ingehaald 

voor einde 2021. Zo lang de 1,5 meter maatregel blijft gelden wordt er getraind in 

kleinere groepen. Dit maakt dat inhalen van gemiste trainingen meer tijd zal vergen dan 

vooraf gedacht.  

 

Tot slot constateren we vanaf maart jl. is er meer ruimte gekomen voor trainingen in 

prioriteit 2 en 3.  Wij zien meer vraag naar aanbod over thema’s rondom; complex 

gedrag, welzijn, eten en drinken, ethiek/moreel beraad, methodisch werken. Er is vanuit 

verschillende groepen medewerkers (senior verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, 

welzijnsmedewerkers etc.) vraag naar/aandacht voor verdieping van kennis. 

 

Huisvesting klassikale trainingen 

Vanwege de groepsgrootte en 1,5 meter afstand zijn veel van de klassikale bijeenkomsten 

verplaatst naar externe locaties. Dit resulteert in hoge huurkosten. De Academie is 

daarom in 2020 een zoektocht gestart naar alternatieve trainingsruimtes.  

Locaties hebben behoefte aan meer leren op de werkplek, verschillende leerafdelingen 

maken meer aanspraak op de vergader/trainingsruimtes op de locaties. Samen met team 

Innovatie betrekt de Academie per 1 september aanstaande Kortonjo.  

Er worden 1 praktijklokaal en 2 grote leslokalen gerealiseerd, waardoor de druk op de 

locaties afneemt qua bezetting. Uiteraard ook plezierig en goed dat de gemoeide kosten 

van huur van externe locaties zijn teruggebracht naar nihil.  

 

Voor de komende maanden 

Meer onderwerpen worden klassikaal aangeboden. De Academie merkt dat medewerkers 

behoefte hebben om elkaar weer te ontmoeten in een klassikale setting. Het leren van en 

met elkaar heeft grotere impact live dan via MS teams. Ook vrijwilligers komen weer in de 

gelegenheid training te volgen. 

Ook ziet de Academie een grote toename aan bereidheid online leren en volgen van e-

learning. De beschikbaarheid van mobiele telefoons bij alle medewerkers heeft hier zeker 

aan bijgedragen. Digitaal leren op de werkplek zal toenemen. De Academie wil hier in het 

najaar meer aandacht aan gaan besteden, in de vorm van micro-learnings.  

Er is nog steeds een lager inschrijftotaal dan voor de coronapandemie. De verwachting is 

dat het totaal aantal inschrijvingen in 2021 op ongeveer 60% van normaal uitkomt.  

Dit zal pas in 2022/2023 naar het gebruikelijke aantal groeien (cijfers over 2017-2019). 
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De komende maanden wordt een start gemaakt met het meer gebruiksvriendelijk maken 

van de Vitalis Leer Omgeving.  Koppeling met AFAS is klaar en loopt goed.  

 

Samenwerking met Innovatie, HR-advies, Recruitment, HR-services, beleid wordt op 

project,- en onderwerpbasis vergroot. Bijvoorbeeld onboarding (uitgebreide introductie bij 

Vitalis/op de werkplek waardoor nieuwe medewerkers de nodige kennis, vaardigheden en 

gedrag verwerven om insiders te worden binnen de organisatie, zich thuis voelen en 

minder snel vertrekken) heeft nu gezamenlijke aandacht en wordt op projectbasis 

aangepakt. De grootste uitdaging voor HR-breed is het aantrekken en behouden van 

voldoende en goed opgeleide medewerkers. Vandaar dat deze samenwerking vanuit de 

bovengenoemde afdelingen aandacht verdient, nu en in de toekomst.  

 
Verzuim  

 

 
 

Bovenstaand de Vernet-rapportage over het verzuim in het tweede kwartaal.  

Ten op zichtte van de branche is het verzuimcijfer van Vitalis lager. 

Wat aandacht behoeft: 

• Het langdurig verzuim: Voor het 2e kwartaal van 2021 berekent Vernet voor de 

zorgsector een voortschrijdend verzuim van 6,98%. Daarbij ziet Vernet opnieuw een 

flinke toename in het langdurig verzuim (92 t/m 365 dagen) van 2,91% in 2020 naar 

3,26% in 2021: een stijging van twaalf procent. Hoewel het langdurig verzuim al sinds 

2014 alleen maar toeneemt, lijkt het erop dat corona er nog een schepje bovenop 

heeft gedaan.  

• Onze meldingsfrequentie ligt wat hoger ligt als de branche en dit geldt ook voor het 

nulverzuim.  

 
Een uitgebreide analyse van verzuim, opgesteld door Vernet, is opvraagbaar. 
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Bewoners Theresia op de catwalk 

16-03-2021 

 

Bewoners met dementie van 

WoonincPlusVitalis Theresia stonden op 

dinsdag 23 maart op de catwalk met hun 

eigen levensverhaal, verwerkt in een 

modecreatie. De art fashion show is 

onderdeel van het project OUD-NIEUW van 

modeontwerpster Babette van Rijthoven en 

verpleeghuisbewoner en verpleegkundige 

Teun Toebes.  

De show is een divers aanbod van creativiteit, 

middels de creaties, beeld, geluid, het 

prachtige decor van de locatie en optredens van DJ Je Moeder. Een project dat mooi 

aansluit op ons motto: de kunst van gelukkig oud zijn.  

Teun Toebes: “Dementie is confronterend en ontwapenend. En elke dag weer leer ik van 

de mensen met wie ik samenwoon, in een verpleeghuis. Mensen zijn meer dan een 

diagnose en dat laten we zien tijdens deze spectaculaire liveshow. Het levensverhaal dat 

de persoon zélf verteld wordt verwerkt in de creaties. We willen mensen inspireren vanuit 

de levensverhalen van mensen met dementie. Zij staan in het middelpunt! De show is een 

divers aanbod van creativiteit, middels de creaties, beeld en geluid.  

Het project OUD en NIEUW wordt praktisch ondersteund door mensen met dementie, 

diverse zorgorganisaties waaronder Vitalis WoonZorg Groep, DOMUSDELA, studenten van 

het Summa College, studenten van het ROC, Bo Broers, DJ Je Moeder, Francis van 

Broekhuizen, B-Ambitious, Marijke Coopmans van Verbeeldingskracht, DELA fonds, 

Stichting De Kastanjeboom, Vrienden van het Geluksmoment, de Sylvia Wilhelmina 

Stichting  en natuurlijk het team van sTeun en toeverlaat. 
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De kunst van innoveren 
 

Zorgtechnologie, digitalisering en e-health spelen een cruciale rol om de ambitie van 

Vitalis waar te kunnen maken. Ze bieden ouderen de mogelijkheid om hun 

zelfredzaamheid en bewegingsvrijheid te vergroten. Daarnaast maken deze mogelijkheden 

het werk voor zorgverleners aantrekkelijk.  

 

Toekomstige zorg kan niet zonder grootschalige inzet van technologie. 

 

Succesvolle innovatiestrategie binnen Vitalis met Vitale teams 

Er is de afgelopen maanden veel werk verzet om innovatie projecten, inclusief 

besluitvorming en brede implementatie tot een succes te maken: 

 

Oprichting innovatie team 

Leren innoveren staat als ballonvaart in ons koersplan en is hiermee een expeditie van en 

voor de hele organisatie. In praktijk is het echter lastig om deze vernieuwingen goed 

georganiseerd door te voeren tot op de werkvloer. Sinds januari 2021 heeft Vitalis een 

innovatie team opgericht die zich richt op het succesvol doorvoeren van digitale innovaties 

tot op de werkvloer. Het innovatie team helpt zorgteams bij de implementatie van 

technologische middelen in het primaire proces en leidt organisatie brede 

verandertrajecten. In alle gevallen staat een cultuur- en gedragsverandering centraal; 

voor cliënten en medewerkers is de noodzaak voor innovatie en inzet technologie nog niet 

altijd duidelijk.  

 

Teams Zorgtechnologie op locatie 

De innovatieprojecten die gestart worden vinden in veel gevallen hun oorsprong op de 

werkvloer. Hier moet een vernieuwing of een technologie toegevoegde waarde hebben 

voor de cliënten of de medewerkers. Op alle locaties worden teams zorgtechnologie 

opgestart die in nauw contact staan met het team innovatie. Medewerkers die affiniteit 

hebben met technologie  en de noodzaak voelen om meer technologie in te zetten in het 

primaire proces zijn onderdeel van het team zorgtechnologie. Zij weten wat er speelt op 

de locatie, weten welke technologieën de kwaliteit van zorg kunnen vergroten en zijn de 

ambassadeurs hiervan naar alle teams op de locatie. 

 

Start diverse proeftuinen 

Ondanks corona zijn er in de eerste helft van 2021 een aantal proeftuinen gestart. In een 

proeftuin wordt een innovatie getest met het oog op organisatie brede implementatie bij 

positieve resultaten. Een aantal innovaties die momenteel getest worden in een proeftuin 

zijn de Tinybot Tessa, welzijnsrobot Sara, Medido voor de revalidatie-afdelingen en Smart 

matras.  

Zie voor meer info; de link https://top.thuisleefbieb.nl/ 

 

Bij iedere proeftuin wordt een projectplan 

gemaakt met daarin beschreven de 

succesfactoren, onderzoeksmethode en 

tijdspad. Op locatie wordt een projectgroep 

opgericht die de voortgang bewaakt.  

 

Visie op innovatie, inclusief besluitvorming 

Ook is een visie op innovatie met elkaar 

vastgesteld en vastgelegd. Hierin staat 

beschreven hoe Vitalis innoveert. Kort 

samengevat is dat als volgt: 

1. Ideeën komen binnen bij het innovatie team vanuit wensen en behoeften van 

cliënten, teams zorgtechnologie of externe trends en ontwikkelingen 

2. Het innovatieteam maakt een eerste selectie a.d.h.v. koersplan, 

organisatieontwikkelingen en – mogelijkheden. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftop.thuisleefbieb.nl%2F&data=04%7C01%7Cj.sporken%40vitalisgroep.nl%7C0d261fa32bd1407f07d708d97da6725e%7C06002c1c1d21489a8301b43f032420c6%7C0%7C0%7C637678976096354437%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4qta7vWvAu6TpUIEwcZe9LSdEWix7dYVgY65Y4WrOyM%3D&reserved=0
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3. Samen met de innovatieraad wordt besproken welke innovaties worden opgepakt. 

4. Er wordt een proeftuin ingericht om de innovatie te testen en aan te laten sluiten 

op het bestaande zorgproces en de bestaande systemen. 

5. Na de proeftuin worden resultaten besproken en bepaald of de innovatie 

organisatie breed geïmplementeerd wordt. De innovatieraad stelt hiervoor een 

advies op aan het Directieteam. 

 

Oprichting innovatieraad 

In de innovatieraad wordt de eerste selectie innovatieprojecten besproken, om te komen 

tot een definitieve selectie. De doelstelling is om nog scherper tot haalbare 

innovatiedoelen te komen die gelinkt zijn aan het koersplan van Vitalis.   

Tevens geeft de innovatieraad advies aan het Directieteam over het opschalen en 

organisatie breed implementeren van innovatieprojecten.  

 

De innovatieraad bestaat uit inhoudsdeskundigen die op basis van inhoud beslissingen 

neemt (wie het weet mag het zeggen). De innovatieraad van Vitalis bestaat uit diverse 

disciplines, van behandelaren tot aan een afvaardiging van Cliëntenraden. 

De Innovatieraad draagt zorg voor een juiste en evenwichtige spreiding van diverse 

projecten. 

 

 
Onderzoek naar inzet 3D-geluid 

voor meer thuisgevoel 

08-03-2021 

Een verhuizing van thuis naar een 

zorginstelling kan veel stress met 

zich meebrengen. Zeker voor 

mensen met dementie. Uit 

onderzoek blijkt dat vertrouwd 

geluid gunstige effecten heeft op 

mensen met dementie. Daarom 

zijn we vorige maand samen met 

TU/Eindhoven, Qwiek en Fontys 

een onderzoek gestart hoe we met 

3D-geluid het thuisgevoel binnen 

de muren van Vitalis WoonZorg 

Groep kunnen halen, onder de 

naam ‘Sounds Like Home’. 

 

Als mens luister je dag in dag uit bewust en onbewust naar je omgeving. Bekende 

omgevingsgeluiden kunnen een gevoel van vertrouwdheid bieden. Eerder onderzoek 

toonde de gunstige effecten aan van vertrouwd geluid op mensen met dementie, zoals het 

beïnvloeden van emoties, oproepen van herinneringen of het stimuleren van sociale 

interacties. En dus kan het de overgang vergemakkelijken van thuis naar een 

zorgomgeving. In dit digitale innovatieproject onderzoeken we vier maanden lang welke 

geluiden belangrijk zijn, hoe we deze geluiden kunnen vastleggen en kunnen aanbieden 

aan de cliënt. 

 

Al eerder bleek uit onderzoek dat het spreken en horen van dialect van invloed kan zijn op 

gevoelens van welzijn in een verzorgingstehuis. Dit vormde de basis voor het project 

MIET waaraan Vitalis meewerkt. 

 
 

https://www.vitalisgroep.nl/nieuws/1211-miet-op-bezoek-bij-vitalis-een-klankkast-over-taal-en-het-gevoel-van-thuis
https://www.vitalisgroep.nl/nieuws/1211-miet-op-bezoek-bij-vitalis-een-klankkast-over-taal-en-het-gevoel-van-thuis
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Koersvast  
 

Vitalis heeft haar plannen voor de komende jaren (2020-2023) beschreven in 

ondernemingsplan ‘KOERSVAST’. Er is bewust gekozen voor een plan op hoofdlijnen, onze 

koers. Het geeft de richting aan en we kijken, ontdekken, leren van wat we onderweg 

tegenkomen. Onderstaand onze ontdekkingen tijdens de eerste zes maanden van 2021. 
 

EXPEDITIE 1 KUNST VAN GELUKKIG OUD ZIJN  

 

Vitalisbreed project eten en drinken: het initiatief is gericht op beleving, 

smaak, gastvrijheid, huiselijkheid.  

Dit project is grootschalig opgestart binnen Vitalis. Vanuit alle RVE’s is deelname 

middels verschillende experts op dit thema gewaarborgd. Gestart wordt met de 

beschrijving van de visie op eten & drinken. Vervolgens zal implementatie plaatsvinden 

van de verschillende benodigde zaken voortvloeiend uit de visie.  

 

Het project is inmiddels op verschillende afdelingen gestart. Hier wordt positief 

gereageerd. Binnen het projectonderdeel horeca wordt gewerkt met werkgroepen die 4 

thema’s uitwerken:  

• Van visie naar praktijk 

• Wat kan de gast verwachten bij Vitalis 

• Culinaire kennisbank voor Horeca en Zorg 

• Culinair coaches voor zorgafdelingen 

Extra aandacht wordt geschonken aan kleinere projecten, verbetertrajecten en lokale 

verbeteringen die al liepen op verschillende locaties, maar die zich wel in het werkgebied 

van het project Eten en Drinken bevinden. 

 

Creëren van geluksmomenten staat centraal  

Binnen heel Vitalis is middels ons Koersplan, dat dient als het kompas voor alle 

collega’s, duidelijk dat we 1 doel hebben. Dat doel is: onze ouderen een gelukkige 

oude dag bezorgen. Ons missie luidt dan ook “de kunst van gelukkig oud zijn”.  

Speciale Vitalis brede bijeenkomsten zijn opgezet om dit kracht bij te zetten. 

Krachtstroombijeenkomsten. Bij deze krachtstroombijeenkomsten zijn alle collega’s 

welkom die willen aansluiten.  

De laatste bijeenkomst betrof een digitale versie. Afhankelijk van de mogelijkheden 

i.r.t. eventuele restricties m.b.t. Corona zal de volgende bijeenkomst digitaal dan wel 

weer in fysieke vorm plaatsvinden.  

 

Project Samen Lief in Horst/Kronehoef: gezonde relaties staan centraal 

Een fijne plek om te wonen, waar je ertoe doet en er mag zijn. Om zo gelukkig oud te 

kunnen zijn. Een jaar lang staan bij WoonincPlusVitalis locatie De Horst/Kronehoef 

gezonde relaties centraal. Onder de noemer #SAMENLIEF worden bewoners op 

positieve wijze gestimuleerd om meer open te staan voor een ander. En het resultaat 

mag er zijn. “Mensen zeggen goedendag en voelen zich buitengewoon welkom.” Een 

interview met Angela Wellink (Coördinator Welzijn & Activiteiten) en Ivonne Boschman 

(Manager) van Vitalis over de aanleiding, werkwijze en resultaten van een jaar lang 

#SAMENLIEF is te vinden op de website van Vitalis.  

 

Gezien het grote succes is de Horst/Kronehoef aan het kijken naar een vervolg. Tevens 

zijn met andere Vitalis-locaties de inhoud en ervaringen gedeeld ter lering en 

eventuele verbreding.  
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 EXPEDITIE 2: FIJNSTE CLUB OM BIJ TE WERKEN  

 

Vitalis-breed initiatief ‘alle medewerkers Vitaal’ 

Doelstelling is: alle medewerkers vitaal.  

De eerste medewerkers zijn inmiddels gekoppeld aan Topsupport en gestart met een 

traject. Doorverwijzing vindt plaats via de bedrijfsarts. Met enkele leveranciers van 

app’s hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden. Onder andere wordt verkend 

hoe met een spaarmodel het bewegen van de Vitalis-collega’s gestimuleerd kan 

worden. Daarnaast zijn door de werkgroep zaken in voorbereiding als: een ‘special 

vitaliteit’ en fiets naar je werkdag. Tevens is de mogelijkheid binnen AFAS ingericht om 

een vitaliteitsgesprek aan te vragen. Inmiddels staat met ongeveer 30 medewerkers 

dit gesprek gepland of heeft het reeds plaatsgevonden. Daarnaast zijn uit de 

impactmeter Corona aangrijpingspunten naar voren gekomen als: hulp bij het stoppen 

met roken en hulp bij afvallen. Hiermee gaat de werkgroep aan de slag.  

 

Project positieve gezondheid Parc Imstenrade: echt kennen medewerkers, 

meer diepgang  

In Parc Imstenrade loopt een locatie breed project waarin zowel voor medewerkers als 

voor bewoners (fase 2) gekeken wordt naar positieve gezondheid. Parc Imstenrade 

heeft zich tot doel gesteld om een gezonde leef- en werkomgeving te creëren 

gerelateerd aan de bleu zones. 

 

Er is gekozen voor het werken met en opleiden van aandachtsvelders positieve 

gezondheid om de positieve gezondheid te kunnen verankeren in de organisatie. Het 

gaat om een tweeledige aanpak.  

1. Medewerkers bewust maken van hun positieve gezondheid  

2. Het echte gesprek aangaan met cliënten over hun positieve gezondheid.  

Hiervoor zijn trainingen voor aandachtsvelders georganiseerd en zijn aandachtsvelders 

per team benoemd. Hierbij zijn 4 leerdoelen benoemd.  

1. Wat is positieve gezondheid? 

2. Hoe maak je je team bewust van positieve gezondheid? 

3. Hoe bevorder je het echte gesprek over positieve gezondheid met de bewoner?  

4. Hoe blijf je up to date en weten je positieve gezondheid duurzaam te 

verankeren? 

Fase 2 van het project (uitrol naar bewoners) heeft inmiddels een eerste start 

gekregen. 

 

Telefonie: alle medewerkers Vitalis een eigen mobile telefoon  

Alle medewerkers binnen Vitalis hebben in 2020 een eigen mobiele telefoon ontvangen. 

Middels deze telefoon kunnen de medewerkers op elk moment makkelijk bij 

onderdelen als het ECD, verschillende andere app’s, de mail en collega’s laagdrempelig 

bereiken. Er is hiermee altijd een device voor handen waarop op elk moment 

laagdrempelig bij de gewenste informatie gekomen kan worden.  

 

Elke locatie kent super users. Deze zijn gesproken en met hen is de implementatie en 

het gebruik van de telefoon geëvalueerd. Deze input wordt meegenomen in de 

vervolgfase van het project. De telefoon vormt voor de Vitalismedewerker nu en in de 

toekomst een belangrijk device waarmee Vitalis een doorgroei in 

gebruiksmogelijkheden zal realiseren.  

 

Doorontwikkeling Goed Beter Best   

Het project Goed Beter Best loopt al enkele jaren met veel succes. In 2020 is het 

project geëvalueerd en bekeken waar nog aandachtspunten liggen. Vrijwel alle 

zorgteams zijn inmiddels geschoold (op enkele teams na). Ook is een dashboard 

ontwikkeld dat als hulpmiddel dient o.a. bij de borging van kwaliteit. Dit maakt dat het 

project in een afrondende fase terecht is gekomen. De positieve lessen die geleerd zijn 

worden in een visiedocument verwerkt. Tevens wordt gekeken naar aandachtspunten 
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voor het vervolg en borging. De relatie wordt gelegd met de kijk op kwaliteit en het 

koersplan. 

 

Doorontwikkeling opleiden  

Het opleiden van zorgmedewerkers heeft de afgelopen jaren positieve aandacht vanuit 

de organisatie gehad. Zo zijn er bijv. leerafdelingen gestart. Gezien de 

arbeidsmarktproblematiek en de ambitie van Vitalis als de fijnste club om bij te werken 

maakt dat een groep collega’s met expertise op dit gebied zich heeft verzameld. 

Samen gaan ze kijken naar de volgende stap om het opleiden binnen Vitalis weer naar 

de volgende fase te brengen. 

 

Maak er werk van  

Als medewerker bij Vitalis krijg je 4 uur extra om jouw hobby, passie of interesse om 

te zetten naar een leuke activiteit met bewoners. Onder werktijd kan men een 

workshop ter inspiratie volgen om de activiteit voor te bereiden. Zo krijgen we nog 

meer geluksmomenten voor de bewoners en de medewerkers.  

 

EXPEDITIE 3: LEREN INNOVEREN  

 

Project wijkzorg: inzet op zelfredzaamheid. Visie op zorg (doen wat nodig is) 

als hulpmiddel → NU Vitalisbreed  

Binnen de wijkzorg loopt een grootschalig project om zelfredzaamheid te bevorderen. 

Hiervoor is met de twee grootste verzekeraars voor de wijkverpleging een experiment 

aangegaan, te weten een lumpsum financiering (een vast potje geld voor elke klant). 

Het idee hierbij is dat we als organisatie de ruimte krijgen om te doen wat nodig is: we 

kunnen het budget flexibel inzetten. Dus ook voor zaken die niet door 

zorgmedewerkers worden verricht. Doelstelling hierbij is dat we inspelen op de 

arbeidsmarktproblematiek. We kijken hoe we middels inzet van hulpmiddelen, 

technologie, mantelzorg (scholing), zelfredzaamheid, preventie e.d.. de zorgverlening 

middels verzorgende kunnen verminderen, zonder hierbij kwaliteit te verliezen. Vitalis 

heeft de overtuiging dat het zo lang mogelijk zelfredzaam blijven juist bijdraagt aan 

gelukkig oud zijn. 

 

Allereerst zijn grote zorgvragers die thuishoren in de WLZ naar de WLZ omgezet. 

Vervolgens is gezamenlijk met management, wijkverpleegkundige en teams een visie 

ontwikkeld op zelfredzaamheid. Deze wordt besproken met de teams om 

bewustwording te creëren. Het belangrijkste is uiteindelijk de gedragsverandering 

binnen de teams om daadwerkelijk volgens de visie te gaan werken. Om daadwerkelijk 

tot de beoogde verandering te komen is het van belang om out of de box te denken en 

de inspirerende voorbeelden te delen en te vergroten.  

 

Binnen de wijkzorg heeft de aanpak inmiddels geleid tot een daling van het aantal uren 

zorgverlening bij de cliënten met wijkverpleging. Naast de bewustwording in de teams 

en het handelen hiernaar heeft de inzet van (technische) hulpmiddelen een belangrijke 

bijdrage geleverd. Een groot succes als we kijken naar de bijdrage die dit levert aan de 

problematiek m.b.t. de arbeidsmarkt.  

 

De visie op zorg (het cirkelmodel) zoals ontwikkeld binnen de Wijkzorg wordt nu 

Vitalisbreed als basisuitgangspunt bij zorgverlening gebruikt. Stappen worden gezet in 

het verder vorm geven van de bewustwording van deze denkwijze binnen de teams.  

 

Ontwikkeling innovatiestrategie  

Zie de rapportage bij het eerdere hoofdstuk ‘De kunst van innoveren’ 

 

Project spraakgestuurd ECD in Parc Imstenrade  

In Parc Imstenrade loopt een project met betrekking het realiseren van een 

spraakgestuurd ECD. De eerste fase is inmiddels afgerond en een start is gemaakt met 

fase 2. De ontwikkelingen worden gedeeld binnen Vitalis om daar ook lering te trekken 
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en te bezien of het interessant is om dit t.z.t. breder door te gaan trekken. Dit project 

heeft als doel een vermindering van ballast bij de zorgmedewerker m.b.t. de wijze van 

registratie.  

 

Het project heeft inmiddels de volgende fase bereikt. Samen met collega partijen in het 

zuiden worden de vervolgstappen gezet. Onder andere wordt gekeken naar het gebruik 

middels een app, waarbij per organisatie ongeveer 50 cliënten worden betrokken.  

 

Ontwikkeling en implementatie mobiele diagnosebox in samenwerking met 

Archipel 

In samenwerking met de Archipel loopt het project mobiele diagnosebox. Dit project is 

een initiatief vanuit het Zorginnovatieplatform. Het verpleegkundig team is middels 

deze box zelf in staat om bij de klant metingen te doen zoals bloedtest en een ECG. 

Tevens is een Google Glass aanwezig op basis waarvan de Specialist 

Oudergeneeskunde op afstand mee kan kijken. Doelstelling bij dit project is efficiënte 

inzet van het schaarse zorgpersoneel.  

 

Doorontwikkeling wordt gezien op het onderdeel Smart Glass. Hiervoor is een 

inmiddels een project gestart om deze breder binnen de organisatie in te zetten. Hierin 

is samenwerking met de partners vanuit het Zorginnovatieplatform.  

 

Inzet en doorontwikkeling robot SARA: gebruik 6 robots en samenwerking 

Bright Cape 

Bij verschillende teams is Sara (6 Sara robots) ingezet als ondersteuning. Veelal heeft 

de inzet van Sara plaatsgevonden op huiskamers. Daar brengt Sara vermaak en maakt 

het bewoners rustig. Daarnaast is Sara ook individueel ingezet bij bewoners. 

Voorbereidingen zijn in gang gezet om met Bright Cape te bezien hoe Sara naast 

ondersteuning op welzijn ingezet zou kunnen worden als ondersteuning op het gebied 

van de zorgmedewerker. Doestelling hierbij zou zijn om inzet van het zorgpersoneel (in 

de breedste zin) te verminderen. Welke klussen kunnen door Sara overgenomen 

worden.  

 

De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Bekeken wordt of en in welke vorm 

vervolg te geven aan het gebruik van Sara en de samenwerking. Op dit vlak wordt 

tevens gekeken naar een koppeling met het ECD. Ook bij dit thema zal worden 

samengewerkt met het Zorginnovatieplatform.  

 

SKON  

In Berkelhof is een sociale innovatie gestart genaamd SKON. Samen met kunstenaars 

en bewoners worden producten vervaardigd met recycle materiaal. Het betreft mooie 

producten welke tevens verkocht worden. Voor onze bewoners een mooi geluksgevoel: 

men doet er toe, doet mee en doet zelf. Daarbij is het maatschappelijk interessant 

gezien het gebruik van enkel wegwerp materialen zoals oude banners om te turnen tot 

een hippe leuke tas. Gezien het succes van dit project wordt nu gekeken naar de 

volgende fase. Het betreft hier o.a. het breder trekken binnen de organisatie en de 

ontwikkeling van een website.  

 

EXPEDITIE 4: LANGER ZELFSTANDIG, LANGER THUIS 

 

Nieuwe dienstverlening: intermitterende opnames  

Een plan voor de realisatie van een afdeling met de mogelijkheid tot het intermitterend 

verblijf van PG klanten (ter ontlasting van de mantelzorg) is opgezet. De locatie betreft 

Kronehoef. De laatste hand wordt nu gelegd aan dit plan waarna het wordt besproken 

met het zorgkantoor. Daarna hopen we tot implementatie over te kunnen gaan. 
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Project Mantelzorgconsulenten Horst/Kronehoef: mantelzorger onderdeel van 

Vitaal Team   

Op de locatie Horst/Kronehoef zijn twee mantelzorgconsulenten gestart. Zij doen actief 

onderzoek naar de mogelijkheden om de mantelzorger beter te ondersteunen en 

daarmee te betrekken bij het zorgteam. Doelstelling is uiteindelijk maximale 

samenwerking met het zorgteam en mantelzorger om zo de kwaliteit van zorg te 

verhogen en de inzet van het schaarse zorgpersoneel te ontlasten.  

 

Dit project heeft na een grondige evaluatie voor nu geen vervolg gekregen.   

 

Ontwikkeling concept Vitalis en WoonZorg Nederland voor aanleunwoningen 

Peppelrode  

Bij Peppelrode liggen een 37-tal aanleunwoningen. Het betreft een behoorlijk aandeel 

kwetsbare bewoners dat in deze aanleunwoningen woont. In het belang van de groep 

bewoners en ook vanuit het maatschappelijk belang m.b.t. de toenemende groep 

ouderen in Eindhoven heeft Vitalis met WoonZorg Nederland een concept ontwikkeld.  

 

Dit concept is vergelijkbaar met het COMPLEET concept zoals Vitalis dat kent met 

Wooninc. Concreet betekent dit dat vanaf 1 februari de alarmering vanuit Peppelrode 

gaat vormgeven gaat worden. Daarbij is de receptie weer opengesteld voor vragen en 

zullen de bewoners van de aanleunwoningen weer actief worden uitgenodigd bij de 

activiteiten. De aanleunwoningen worden weer onderdeel van Peppelrode en de 

bewoners worden hiermee dan ook warm binnen Peppelrode ontvangen.  

 

Concreet betekent dit concept voor de bewoners van de aanleunwoningen dat zij 

langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Verhuizing is pas aan de orde als de 

bewoner een gevaar wordt voor zichzelf of voor zijn/haar omgeving.  

 

Dit project is inmiddels succesvol geïmplementeerd en enthousiast ontvangen door de 

bewoners. Met WoonZorg Nederland worden inmiddels de mogelijkheden voor de 

ontwikkeling van een concept voor een andere woonlocatie in Eindhoven onderzocht.  

 

Ontwikkeling Behandel Centrum 1e lijn  

Vanuit de Behandel Groep wordt vormgegeven aan de ontwikkeling van een Behandel 

Centrum ter ondersteuning van de zorgverlening in de 1e lijn. Het Behandel Centrum 

profileert zich daarbij als dé expert op het gebied van senioren voor alle behandel 

disciplines. Gekeken wordt naar een verbreding van dit initiatief in de ontwikkeling van 

een verpleeghuisfunctie richting de 1e lijn (nieuw concept).  

 

EXPEDITIE 5 SPECIALIST IN OUEDERENZORG, EXPERT IN DE KETEN 

 

Doorontwikkeling expertisecentrum Parkinson in de keten  

Peppelrode heeft op het gebied van Parkinson reeds behoorlijke expertise en daarmee 

regionale bekendheid opgebouwd. In Peppelrode zijn specifieke Parkinson afdelingen 

en daarbij ook de combinatie met PG en Parkinson gerealiseerd.  

 

Vanuit deze basis is een projectinitiatief gestart in samenwerking met enkele regionale 

partners. Dit project wordt vergoed vanuit de transitiemiddelen. In dit project wordt 

bekeken op welke onderdelen in de keten van Parkinson nog behoefte zit aan expertise 

en ontwikkelingen van diensten. In 2020 is een inventarisatie naar behoeften 

afgerond: verschillende regionale partijen zijn hierin gehoord en ook is landelijk naar 

andere voorbeelden gekeken / werkbezoeken afgelegd.  

 

Inmiddels zijn verschillende werkgroepen succesvol van start:  

• Kennisdeling met regio partners.  

• Opzet afdeling tijdelijke zorg : intentieverklaring ziekenhuizen in de maak.  

• Opzet casemanager dementie met regio partners. 

• Opzet dagcentrum Parkinson. 
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• Doorontwikkeling expertisecentrum Parkinson voor de regio  

 

Ontwikkeling GRZ unit in samenwerking met Archipel  

Samen met Vitalis, Archipel en het Catharina Ziekenhuis wordt onderzocht op welke 

manier samenwerking op het gebied van de GRZ geïntensiveerd kan worden. 

Verschillende mogelijkheden en locaties in Eindhoven worden gezamenlijk verkend.  

 

Samenwerkende klantencentra  

Bekeken wordt hoe de samenwerking van de verschillende klantencentra in de regio 

meer vorm kan krijgen. De ontwikkeling en implementatie van een wachtlijstapp. is 

een succesvolle en belangrijke stap in de regionale samenwerking.   

 

Crisiszorg het vervolg: samenwerken in de regio m.b.t. wachtlijsten en 

plaatsingen  

Een intensieve samenwerking m.b.t. de wachtlijsten in de regio heeft geleid tot een 

mooie uitkomst. Vitalis is initiatiefnemer en kartrekker voor dit project. Onderstaand 

een kort stuk uit een publicatie van dit project.  

 

Vitalis WoonZorg Groep en zorgorganisaties Amaliazorg, Ananz, Archipel, Sint 

Annaklooster, Joriszorg, Oktober en Valkenhof bereikten op 8 december een mijlpaal 

met een voor Nederland unieke samenwerking. Ze werken vanaf dan met één systeem 

waarin de vraag naar zorg en hun gezamenlijk zorgaanbod samenkomt. Het doel is om 

ouderen met een zorgbehoefte zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats te 

bieden.  Normaal is er veel tijd nodig om zo’n samenwerking tot een succes te maken. 

Door corona kwam dit proces in een ongelooflijke stroomversnelling. Zie op de website 

van Vitalis het gehele artikel.  

 

Inmiddels zijn 10 crisisbedden gecentraliseerd bij Vitalis. Dit geeft een verhoging van 

efficiëntie en kwaliteit.  

 
 

 

 

Vitalis Parc Imstenrade pioniert met 

spraakgestuurd rapporteren 31-03-2021 

 

Vitalis Residentie Parc Imstenrade pioniert als 

eerste ouderenzorgaanbieder in Nederland met een 

spraakgestuurd elektronisch cliëntendossier. 

Directeur Vitalis Residenties Léon Savelkoul vertelt 

in de ‘podcast Voorzorg’ van Skipr en Zorgvisie over 

de eerste bevindingen en het waarom van deze 

innovatieve werkwijze. 
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Kwaliteitsgelden 2021 
Onderdeel van expeditie 2: Fijnste club om te werken 

 

Wat betreft de besteding van de kwaliteitsgelden 2021 voor uitbreiding personeel is  

verantwoording over afgelegd middels het eigen systeem (Vektis-portaal) bij het 

Zorgkantoor CZ. 

 

Uitbreiding personeel  

Tabel, gemiddeld aantal FTE 2020 2021 2021 

Zorgpersoneel verpleeghuis in 

loondienst  

Begroting gemiddeld aantal FTE op 

jaarbasis 

Realisatie jan.-

juni  

Niveau 1 

                   

2,79                     1,39  

 

1,34 

Niveau 2 

               

120,80                 112,01  

 

117,21 

Niveau 3 

               

364,14                 374,03  

 

327,51 

Niveau 4 

                 

93,97                 104,07  

 

100,35 

Niveau 5 

                 

84,12                   97,12  

 

89,71 

Niveau 6 

                        

-      

 

Behandelaar 

                 

61,06                   68,12  

 

64,91 

Overig zorgpersoneel 

               

272,96                 291,88  

 

262,86 

Leerlingen 

                 

91,92                   86,18  

 

179,46 

Totaal  aantal FTE  

           

1.091,76             1.134,79  

 

1.143,35 

 

 

Overige investeringen kwaliteitsmiddelen 2021 

De keuze voor bepaalde projecten, trajecten en de besteding van de overige 

kwaliteitsmiddelen zijn in volle gang: 

• Spiegelpoule 

• Innovatieteam 

• Eten en drinken  

• Ondersteunende hulpmiddelen (tilliften, beeldschermen, e.d.)   

• Diverse aanvullingen (leefcirkels, tuinen, Greendeal, leefklimaat, e.d.)  

• Expedities Koersplan 

Al deze bovengenoemde projecten en trajecten zijn op de voorgaande bladzijdes 

uitgebreid beschreven qua voortgang.  
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Slotconcert Tonen over Toen: ‘Dat is 

helemaal ons moeder!’ 

21-07-2021 

Het is muisstil in de zaal totdat de laatste noot 

wordt gespeeld, dan is er ruimte voor contact 

tussen artiest en publiek. Ruimte voor tranen van 

geluk en herkenning bij familieleden. ‘Dat is 

helemaal ons moeder!’ roept iemand. De singer-

songwriter had in één gesprek het verhaal van 

deze mevrouw weten te vangen en vertaald naar 

een ijzersterk lied. 

 

“Dit is het mooiste wat ik ooit in mijn leven cadeau heb gekregen” – deelnemende 

bewoner 

 

Zestien singer-songwriter zien ‘hun’ bewoners weer terug tijdens het slotconcert Tonen 

over Toen. Eerder in het project gingen zij in gesprek met dertig bewoners. De 

persoonlijke verhalen en levenservaringen die daar ter sprake kwamen, werden door de 

singer-songwriters omgetoverd in wonderschone liedjes en krachtige songs. De bewoners 

mochten deze als eerste horen. In de vorm van een privé-concert op hun eigen kamer, 

samen met familie en/of vrienden. Zondag 18 juli was het de beurt aan het grote publiek 

tijdens een concert in poppodium POPEI. 

 

Wendy van Zon is Coördinator Kunst & Cultuur bij Vitalis: “Wat het project bijzonder 

maakt, is de verbindende factor. De verbinding tussen zorg en kunst, maar vooral tussen 

de mensen: jong en oud. Tussen bewoners en hun familie en vrienden, tussen bewoners 

en hun (zorg)medewerkers, tussen bewoners en Eindhovense singer-songwriters. 

Verbindingen die alleen hebben kunnen ontstaan door de inzet van kunst en cultuur. Met 

een project als dit tillen we ‘de kunst van gelukkig oud zijn’ als Vitalis echt naar een hoger 

niveau.” 

 

 “We kunnen met recht spreken over een succesvol project, dat we samen met CKE en 

POPEI hebben opgezet”, gaat zij verder. “De deelnemende singer-songwriters deden dat 

gratis, maar hebben er zoveel voor teruggekregen dat ze na het concert aangaven graag 

mee te werken aan een vervolg. Eén van de muzikanten zingt normaal gesproken alleen 

maar in het Engels. Hij stapte uit zijn comfort-zone en verbreedde zijn talenten. Zijn twee 

Nederlandstalige nummers uit dit project neemt hij voortaan op in zijn repertoire. We zien 

dus niet alleen geluksmomenten bij onze bewoners, maar ook bij andere deelnemers van 

dit project.” En dus is Wendy er zeker van dat de samenwerking tussen Vitalis, CKE en 

POPEI een vervolg zal krijgen.  

 


