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Vooraf 

“Waardig en trots ??” 

Het beleid voor de verpleeghuiszorg moest vorm en inhoud krijgen aan de hand van 

het rapport “Waardigheid en Trots”. Toen het veld er volgens het Zorginstituut geen 

kwaliteitskader mee wist te verbinden, heeft het –instituut dat met doorzettingskracht 

zelf gedaan. Het heeft het ook organisatorisch en budgettair uitgezet. Op papier 

klaar, blijkt de praktijk dan toch weerbarstig. Er was een maatschappelijk breed 

gedragen manifest voor nodig om de vertaling te bewerkstelligen naar uitbreiding van 

formatie en op de inhoud gerichte kwaliteitseisen.  

Is daarmee verpleeghuiszorg waardig en trots geworden? Het is relatief, want deze 

zorg is geen gegeven. Het is voortdurend aan verandering onderhevig. Niet in het 

minst omdat intramurale uitvoering laat zien dat cliënten toenemend zwaardere zorg 

nodig hebben. Dit breidt zich uit naar extramurale verpleegthuiszorg. Er moet immers 

zolang mogelijk thuis, in de eigen omgeving, verzorging plaatsvinden, waarbij een 

ziekte- en verzorgingspatroon diepe impact heeft op de persoonlijkheid van een 

cliënt en als zodanig op diens waardigheid.  

Of we in 2017 waardigheid en trots op juiste manier met elkaar konden verbinden? 

Ook dat blijft relatief, maar door ons regelmatig te spiegelen aan wat met een 

waardige invulling van deze levensfase  samenhangt, zijn de cliëntbelangen zo goed 

mogelijk vertolkt. 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Huize Avondlicht in Winschoten,  het ‘waarkhuus’ (armenhuis) aan de Gasthuislaan in Winschoten,      

later stond hier het verzorgingshuis De Molenhorn (somatiek). Samen met verpleeghuis De Reiderwerf 

(psychogeriatrie) waren dit de voorlopers van Verpleeghuis Old Wolde in Winschoten. 
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I. Algemeen 

Impressie van het jaar: 

De overgang van verzorgen naar verplegen heeft abrupte vormen 

aangenomen, wellicht te resoluut. Het bejaardenhuis als relikwie van het 

verleden staat er nog, maar het mag die naam niet meer hebben.  

Desalniettemin, dit jaar werd hoorbaar, of er niet te snel aan de stoelpoten 

van het zorgstelsel was gezaagd. Wellicht de aanzet tot beleidsaanpas-

sing.  

 

 
Huize Avondlicht in Winschoten 

 

Een gevolg van de stelselwijziging is dat er ook binnen Oosterlengte mee 

gegaan moest worden met organisatorische en inhoudelijk gerichte 

wijzigingen. Zo is een belangrijk bestanddeel van zorgverlening, de 

huishoudelijke hulp, afgestoten. Een fundamentele ingreep. Het maakte 

volwaardig onderdeel uit van de zorgketen en als zodanig lag het mede 

aan de basis van Oosterlengte als zorgaanbieder. Een wezenlijk element 

van zorg dat een belangrijke rol speelt bij het eventueel moeten inschake--

len van andere vormen van zorg, de signaalfunctie. Dit is nu buiten de 

organisatie komen te liggen. Bij de overgang naar Beter Thuis Wonen zijn 

hier voor zover mogelijk afspraken over gemaakt. 

 

Onder de noemer van “De kortste weg naar kwaliteit” zijn wijzigingen in de 

topstructuur van Oosterlengte doorgevoerd. Hiermee waren statutenwij-
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zigingen annex. Ook hier lag een verband met hiervoor genoemde 

stelselwijziging.  De wijziging komt neer op het wederom versmallen van 

het management. Het gekozen model kan het gevaar opleveren dat 

behandelingsverantwoordelijk- en bedrijfsvoeringsverantwoordelijkheden 

door elkaar gaan lopen nu dit bij verschillende directeuren is gelegd. Dit 

kan doorwerken op de zorgverlening en was reden te adviseren hier 

duidelijke afspraken over te maken. 

 

Al deze wijzigingen moeten worden doorgevoerd terwijl de winkel open 

blijft. Uiteraard een hele toer, zeker als er de impact van de druk op 

budgetten en tarieven bij wordt betrokkenen. Alhoewel er begrip is voor de 

organisatiewijziging en de bedrijfsvoeringstechnische gevolgen, zijn de 

zorgen omtrent het zorgkader en continuïteit nadrukkelijk aan de orde 

gebracht. Dit onder meer vanwege de budgettaire druk door het chronische 

ziekteverzuim, de vermogens en liquiditeitsontwikkeling, de bouwplannen 

en intensievere concentratie op de zorgvraag van de cliënt. 

 

 

De zetel medezeggenschap cliënten in de Raad van Toezicht is op basis 

van bindende voordracht vanuit de CCR, ingevuld door de voorzitter van 

de cliëntenraad Clockstede. Dit vanuit de overtuiging dat zij vanuit kennis 

en ervaring goede inhoud aan de ontwikkeling van deze functie zal kunnen 

geven.  

In haar opvolging is gelukkig snel voorzien kunnen worden. Een lid van de 

cliëntenraad Clockstede is bereid gevonden de voorzittersfunctie over te 

nemen. 

Ook in de opvolging van de voorzitter van de cliëntenraad Thuiszorg,  

is voorzien. Per 1 januari 2018 is hij opgevolgd door iemand die nu nog  

griffier van de gemeenteraad van Pekela is, maar binnenkort met pensioen 

gaat. 

Zowel de voormalige voorzitter van de cliëntenraad van de Clockstede als 

van de cliëntenraad van de Thuiszorg zijn we veel dank verschuldigd voor 

hun jarenlange inzet en het omdenken voor de zorgverlening aan de 

cliënten van Oosterlengte. Wij kunnen er gelukkig van uitgaan dat hun 

opvolgers het stokje op dezelfde wijze over zullen nemen. 

 

II Specifiek: 

  2.1 Bezetting: 

De personele bezetting ‘s nachts op de kleine locaties, baart de 

CCR zorgen. Op deze locaties verleent dan één personeelslid 

directe en indirect de zorg aan tweeëndertig cliënten. De CCR 
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vindt dat een te smalle basis om zorgvuldig de ook daar 

zwaarder wordende zorg te verlenen. Niet alleen dat dit raakt 

aan de zorgveiligheid van de cliënten en als zodanig als risico-

factor voor de uitvoering van zorg is bestempeld, ook lijkt het de 

CCR uit oogpunt van arbeidsomstandigheden onjuist uit te gaan 

van deze bezetting. De meningen hieromtrent lopen uiteen. Daar 

waar de CCR wijst op gevaarsetting en het normenkader dat uit 

voornoemd manifest voortvloeit, wijst de bestuurder op de 

inschatting dat deze bezetting de toets van zorgvuldigheid kan 

doorstaan alsmede de budgettaire consequenties die een 

dubbele bezetting zou vergen. De CCR beschouwt dit 

vooralsnog als een gegeven, maar zal deze bezettingsnorm 

nadrukkelijk blijven toetsen aan criteria die zij voor de invulling 

van zorg van belang vindt.  

 

                Personeelskamer verzorgingshuis De Molenhorn 

 

2.2. Huishoudelijke Hulp: 

Al enige jaren hield deze tak van zorg de gemoederen bezig. Er 

werd verliesgevend gewerkt, het ziekteverzuim was chronisch en 

drukte zwaar op de budgetten. Ondanks initiatieven als het 
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toepassen van domotica en reorganisaties, lukte het 

onvoldoende om hier kostendekkend zorg te verlenen. Het geld 

dat er op toegelegd werd, kon uiteraard niet elders in de 

organisatie besteed worden. Wijzigingen in aanpak en impact op 

de uitvoering, werden tevens beïnvloed door het wmo-beleid van 

de relevante gemeenten. Met name van het laatste ontstond een 

grote mate van afhankelijkheid. Niet alleen waar het de tarifering, 

maar ook de voorspelbaarheid van beleid betreft. Vooral de 

onzekerheid over de feitelijke uitvoering, “heb ik over een maand 

nog hulp?”, gaf steeds meer onrust onder de cliënten. Uiteindelijk 

heeft Oosterlengte besloten deze tak van zorg over te dragen 

aan Beter-Thuis-Wonen. De Cliëntenraden hebben, in gesprek 

met deze organisatie, aangedrongen op het maken van afspra-

ken over de signaalfunctie. Dit voor het geval dat blijkt van de 

noodzaak van andere dan huishoudelijke hulp. Onder deze 

uitdrukkelijke toezegging is er door de Cliëntenraad Thuiszorg en 

CCR ingestemd met deze uitplaatsing. 

   

2.3. Wijkverpleging: 

Ook al volgt Wijkverpleging in de zorgketen op Huishoudelijke 

hulp, veelal ontstaat wijkverpleging vanuit een combinatie. Dit in 

samenhang met een zich in zwaarte ontwikkelend zorgpatroon. 

Deels verwijzend naar het voorgaande, is het daarom zo 

belangrijk dat er goede contacten zijn tussen zorgverleners 

onderling. Wijkverpleging speelt in deze keten een cruciale rol en 

gaat een steeds grotere rol spelen. Een rol waarin vanuit profes-

sie en toegang tot relevante netwerken, op situaties toegespitste 

hulp en zorg kan worden geregeld.  

In navolging van het afstoten van huishoudelijke hulp, wordt ook 

de wijkverpleging gereorganiseerd. Hierbij wordt een werkwijze 

voorgestaan waarbij verpleegkundig leiderschap als kapstok 

fungeert, uit te voeren door de wijkverpleegkundige opererend 

als primus inter pares binnen een wijkteam. Door zowel de 

nieuwe Clientenraad Wijkverpleging als de CCR zijn vraagtekens 

geplaatst bij deze werkwijze. Een wijkverpleegkundige die met 

meerdere petten op, leidinggevend en meewerkend voormens, 

vorm en inhoud moet geven aan een cruciale rol binnen de 

zorgketen, er zijn grote twijfels of dit een goede aanpak zal zijn. 

Nadere uitwerking van dit concept wordt actueel in 2018 en de 

Cliëntenraad Wijkverpleging is hier nauw bij betrokken.  
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2.4. Toekomstbestendige Ouderenzorg: 

Medio maart 2017 hebben een aantal zorgaanbieders in de 

provincie Groningen, het zorgkantoor Menzis en drie ministeries 

een intentieverklaring getekend om gezamenlijk toe te werken 

naar een toekomstbestendige ouderenzorg in de provincie 

Groningen. Oosterlengte is één van die zorgaanbieders. De CCR 

is hier actief bij betrokken en namens de andere CCR’n is zitting 

genomen in de Stuurgroep. Tijdens de startbijeenkomst is 

gewezen op de noodzaak van het creëren van een flexibele schil 

tussen extra- en intramurale zorg. Dit vanuit de overtuiging dat 

het beleid om zo lang mogelijk thuis zorg en verpleging te 

kunnen toepassen, er tevens ruimte moet worden gecreëerd voor 

mogelijkheden van tijdelijke verzorging elders. Mantelzorg kan 

anders zowel feitelijk als emotioneel tegen de grenzen van nog 

aanvaarbare zorg oplopen. Ook de cliënt kan er somtijds baat bij 

hebben elders tijdelijk gespecialiseerd verzorgd te worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenverblijf voor bedlegerige patiënten van verzorgingshuis De Molenhorn 

 

Thans nog bestaande accommodaties kunnen hier een rol in 

spelen, of dat nu Eerste-Lijnsverzorging, Kort-Durende-Opvang 

of de recent genoemde Parttime verpleeghuizen, wordt 

genoemd, het maakt niet uit. Als het maar tegemoet komt aan 

een waardige invulling van de verpleegthuiszorg. De CCR weet 

zich in deze gesteund door de CCR’n van de andere deelnemen-
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de zorgaanbieders, alsmede is er landelijk aandacht voor aan het 

ontstaan. Nadere uitwerking zal nadrukkelijk op de relevante 

agenda’s worden gehouden. 

2.5. Bewegings- en Belevingsgerichte zorg: 

In het kader van het rapport “Waardigheid en trots” is 

meegedaan aan een pilot om het aspect bewegen zoveel 

mogelijk te betrekken bij de dagelijkse activiteiten. Als een cliënt 

zelf het broodje nog kan smeren, moet bewerkstelligd worden dat 

deze dat ook zelf doet en kan doen. Vaardigheden als deze 

moeten niet verloren gaan. Al hoe begrijpelijk het ook is dat dit 

sneller en efficiënter door de zorgverlening kan gebeuren, toch 

staat het zelf laten doen voorop. Binnen Old Wolde is deze pilot 

in eerste instantie uitgevoerd. De werkwijze moest vervolgens 

uitgerold worden binnen de overige locaties. Deze activiteiten 

zijn met belangstelling gevolgd en tijdens de bijeenkomst van 

leden van Cliëntenraden was het onderwerp van gesprek en 

toelichting. Theorie en praktijk kunnen echter behoorlijk met 

elkaar contrasteren. Implementatie van de werkwijze kan ingaan 

tegen een jarenlang aangehouden cultuur. De zorg zorgt en 

zorgt ervoor dat cliënten niets meer hoeven te doen, er wordt 

voor hen gezorgd. Nu moet er vanuit een ander gedachtegoed 

worden gehandeld en dat vergt aanpassing, een aanpassing 

waarvan de ontwikkeling gevolgd wordt en beoordeeld op de 

feitelijke uitvoering. 

 

 

III Adviezen / activiteiten: 

De behandeling van haar speerpunten is enigszins beïnvloed 

door de organisatiewijzingen. De –punten bleken in een 

aangepast kader opgenomen te worden en ongemerkt raakten 

ze op de achtergrond. Dit constaterend is in het Eindejaarsover-

leg besloten meer oog te hebben voor de relatie tussen hetgeen 

is voorgenomen c.q. toegezegd en de uitdrukkelijke agendering 

hiervan. 

Een beeld van overige adviezen / activiteiten in willekeurige 

volgorde: 

 advies door de Cliëntenraden over en ondertekening van 

de wijzigingsaktes inzake Statutenwijziging van de 

Stichting Oosterlengte; 
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 advies over reorganisaties van Huishoudelijke hulp en 

Wijkverpleging 

 betrokkenheid bij het proces rond Bewegings- en 

belevingsgerichte zorg 

 aanwezigheid bij brandveiligheidoefeningen 

 deelname aan de gespreken met het zorgkantoor 

 deelname aan landelijk overleg in NCZ-verband en of met 

het Zorginstituut 

 betrokken bij het opstellen van het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg in taskforce ministerie van VWS 

 deelname aan informatiebijeenkomsten omtrent invoeren 

van het Kwaliteitsplan 

 participatie in de stuurgroep Toekomstbestendige 

Ouderenzorg in de provincie Groningen 

 deelname aan interactieve beleidsbijeenkomsten van de 

stichting Oosterlengte 

 zowel lokaal als centraal deelname aan overleg met de 

Inspectie  

 betrokken bij de audit gesprekken van de organisatie met 

DNV 

 

                                           In de tuin van verzorgingshuis De Molenhorn 
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IV Ontwikkelingen 

In het kader van het project Toekomstbestendige Ouderenzorg is 

de aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een hiervoor 

genoemd zorgveld tussen extra- en intramurale verpleegzorg. 

Men zou het, het verlengde van de verpleegthuiszorg kunnen 

noemen. Het tijdelijke karakter zou beter inspelen op een zich 

ontwikkelende zorgzwaarte. Voor de cliënt een waardiger verloop 

van een onontkoombaar proces en voor de omgeving, de 

mantelzorgende, de rust van ondersteuning als dit noodzakelijk 

is. Daarmee tevens de band tussen degene die zorg nodig heeft 

en die het verleent waardig houdend. Er moet worden 

voorkomen dat een zich ontwikkelend zorgpatroon, met alle 

aspecten die ermee verbonden zijn, contrasten kan opleveren. 

Contrasten die door kunnen werken in het verdere verloop van 

en betrokkenheid bij de zorgverlening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Koffiepauze in de personeelsruimte van verzorgingshuis De Molenhorn 

Naar verluid zal er uiteindelijk toch een WMCZ ontstaan, de Wet 

Medezeggenschap Cliëntenraden in de Zorg. De inhoud zal niet 

veel verrassingen meer opleveren, maar zal van invloed zijn op 

rol en positie van een cliëntenraad. Qua inhoud zal vooral het 

element “instemmingsrecht” als meest graverend onderscheid 

ten aanzien van de huidige adviesrechten er uit springen. 

Alhoewel dit formalisering vergt waar het het kader van 

afspraken betreft, zal het de huidige werkwijze niet fundamenteel 

behoeven te wijzigen. Immers blijft het zaak om vanuit 

transparantie te communiceren en elkaar bij te les te houden met 

er- en herkenning van rol en positie. Daarbij zal het voorkomen 

van contrasten het belangrijkste probleemoplossend element van 

samenwerking blijven.  
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V Tenslotte 

   “” Het ten halve keren of …..  

…. ten hele dwalen ???!.”” 

 

 

Het blijft een keuze en een kwestie van durf. Een echte afweging 

aan durven tussen voorgenomen en resultaat van beleid. En de 

uitkomsten ervan tot basis van nieuw beleid maken.  

Het is onder meer aan Cliëntenraden om regelmatig deze relatie 

te leggen, hiermee naar buiten te treden en er het overleg over 

aan te gaan. Het is waarin rol en functie van belangenbehartiging 

van cliënten samen komen.  

 

  

                                    Keurig in het pak in de tuin bij verzorgingshuis De Molenhorn 
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De leden van de centrale cliëntenraad Oosterlengte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens centrale cliëntenraad: 

e-mail : Clientenraad@oosterlengte.nl 
telefoon: 0597 - 471700 
www.oosterlengte.nl  


