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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2018 van Nieuw Rollecate. In een kwaliteitsverslag wordt de manier 
waarop de organisatie en de medewerkers op een lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg en 
verzorging voor de gasten bekend gemaakt. Vanaf dit jaar zal Nieuw Rollecate elk jaar een 
kwaliteitsverslag uitbrengen. Deze is gebaseerd op de evaluatie van de doelstellingen en inhoud van 
het meerjarenkwaliteitsplan. 

Het maken van een kwaliteitsverslag is een eis uit het kwaliteitskader verpleegzorg. Dit 

kwaliteitskader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijk Register van het Zorginstituut 

en vormt daarmee per 1 januari 2018 de wettelijke basis voor de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Het 

kwaliteitskader beschrijft wat de gast kan verwachten van de dagelijkse interactie met zorgverleners 

en beschrijft de elementen van kwaliteit die belangrijk zijn in het contact met de gasten. 

Het kwaliteitskader beschrijft ook de randvoorwaarden die een zorgorganisatie op orde moet 

hebben om de zorg zo goed mogelijk te ondersteunen en vormt een kader voor extern toezicht, 

inkoop en het contracteren van zorg. 

In het kwaliteitskader wordt eveneens uitgegaan van het belang van transparantie. Voor het lokale 

leer- en verbeterproces is het belangrijk dat de relevante informatie in alle openheid beschikbaar is 

voor de betrokkenen. Voor keuze-informatie en externe verantwoording is openbaarheid van het 

kwaliteitsverslag en vergelijkbaarheid van informatie vereist. Daarom wordt dit kwaliteitsverslag 

gepubliceerd op de eigen website en op de Openbare Database van het Zorginstituut Nederland. 

Dit kwaliteitsverslag gaat over het jaar 2018. Nieuw Rollecate geeft met dit document een beeld van 
wat er in 2018 voor gasten en hun naaste, voor de medewerkers én het bestuur heeft 
plaatsgevonden. 

Allereerst wordt het profiel van de organisatie geschetst. Daarna komen achtereenvolgens via een 
beschrijvend overzicht uitkomsten van de plannen en acties aan de orde op het terrein van: 

➢ Persoonsgerichte zorg en ondersteuning; 
➢ Wonen en welzijn; 
➢ Veiligheid; 
➢ Leren en werken aan kwaliteit; 
➢ Leiderschap, governance en management; 
➢ Personeelssamenstelling; 
➢ Gebruik van hulpbronnen; 
➢ Gebruik van informatie. 
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2. Profiel organisatie 
 
Naam:  HaZo Zorg B.V. 
Handelsnaam: Nieuw Rollecate 
Adres:  E. Tesschenmacherstraat 9 
Postcode: 7415 C.R. 
Plaats:  Deventer 
KvK:  66809711 
E-mail adres: info@nieuwrollecate.nl 
Website: www.nieuwrollecate.nl 
Rechtsvorm: B.V.  

Nieuw Rollecate is in 2015 opgericht en is een kleinschalige woon-zorgvoorziening voor mensen met 
een zorgbehoefte. Nieuw Rollecate heeft één locatie gelegen te Deventer (KvK 66809711). Zo lang 
mogelijk op een vertrouwde wijze uw eigen leven blijven leven, met het wooncomfort en in de stijl die 
u gewend bent. Zorgbutlers, een eigen restaurant en een historisch pand. Met zorgondersteuning op 
maat en met de tijd en de ruimte voor echte persoonlijke aandacht. Nieuw Rollecate biedt een 
vernieuwend zorgconcept dat de verbinding legt tussen kwaliteit van leven aan de ene kant en de 
zorgbehoefte aan de andere kant. Centraal staan uw zorgbehoefte en -wensen. Zorg en/of wonen bij 
Nieuw Rollecate is wonen als thuis, maar dan met de zekerheid van persoonlijke zorg, aandacht en 
service. Het hele jaar door, zeven dagen in de week en 24 uur per dag. Nieuw Rollecate is een 
kleinschalige woon- en zorgvoorziening, waar gasten worden verzorgd, maar toch ‘thuis’ zijn. De 
dienstverlening bestaat uit wonen, service en zorg.  Hier kan iedereen met een tijdelijke of permanente 
zorgbehoefte, en in elke levensfase, terecht. 

Kenmerkend is de grote mate van betrokkenheid van de medewerkers en behandelaars en allen die 
een bijdrage aan de zorgverlening geven, de korte lijnen en het vele dat binnen de locatie geboden 
wordt; hiermee bedoelen we de excellente zorg die verwacht mag worden van Nieuw Rollecate maar 
ook de vele extra’s die geboden worden in de vorm van activiteiten op de locatie en daarbuiten. Binnen 
Nieuw Rollecate werken zeer gemotiveerde deskundige medewerkers, die werken vanuit hun hart en 
voor hun taak toegerust zijn en telkens (bij) geschoold worden. 

Men kiest voor totale ontzorging bij Nieuw Rollecate. Zo huurt men niet alleen een appartement, maar 
kan men ook genieten van gevarieerde maaltijden, bereidt onder leiding van Chef-koks. De Zorgbutlers 
bieden geborgenheid en men voelt de warmte van een karakteristiek pand met een prachtige tuin.  

Nieuw Rollecate is volledig “selfsupporting” als het gaat om de dagelijkse gang van zaken. Nieuw 
Rollecate beschikt namelijk over een eigen keuken met Chef-kok, een eigen linnenkamer, schoonmaak 
en huismeester. Er zijn verder geen stafafdelingen zoals HRM, Communicatie/ PR, etc. werkzaam in 
Nieuw Rollecate. Dit betekent dan ook dat al het zorggeld is bestemd voor de medewerkers die een 
directie werkrelatie hebben met de gasten. De Zorgverleners heten Zorgbutlers en hebben een 
deskundigheidsniveau variërend van niveau 2 tot en met niveau 5.  

HaZo Zorg B.V. is de houder van locatie Nieuw Rollecate en kent een eenhoofdig bestuur. De 
bestuurder is ook de eigenaar. De Raad van Commissarissen bestaat uit twee leden. HaZo Zorg B.V. 
heeft een WTZI-toelating voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding.  
 

mailto:info@nieuwrollecate.nl
http://www.nieuwrollecate.nl/
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Missie 
Nieuw Rollecate is een woon- en zorgvoorziening, die een thuissituatie biedt voor mensen met een 
zorgvraag. Nieuw Rollecate heeft als missie kwetsbare ouderen met een (intensieve) zorgvraag zo 
goed mogelijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Onze medewerkers dragen onze 
missie uit. Zij kennen de zorgbehoefte van onze gast, waar wij in verregaande mate rekening mee 
houden in onze dienstverlening. Ons uitgangspunt is altijd de zorgbehoefte van de gast. Daar is de 

organisatie op ingericht. 

 
Visie 

Alle medewerkers werken vanuit de missie van Nieuw Rollecate en voelen zich verantwoordelijk 
voor het realiseren daarvan. Medewerkers zijn in staat om de zorgbehoeftes van de gast te 

herkennen en weten deze om te zetten in de daarbij passende zorgverlening. Zij hebben een ‘ja, en’ 
attitude in plaats van een ‘ja, maar’ attitude en kijken over hun eigen grenzen heen. Daarbij treden 
ze op als gastheer en -vrouw. Bovendien zijn onze medewerkers hoogwaardige zorgverleners en op 
de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Nieuw Rollecate is een financieel 

gezonde organisatie en is bekend bij essentiële ketenpartners. Wij streven naar duurzaamheid. 
Nieuw Rollecate wil bovendien een werkgever zijn voor mensen met een verminderde toegang tot 

de arbeidsmarkt en een leerplek zijn voor studenten in de sectoren hotel, facilitair en zorg. 

Nieuw Rollecate wil zijn bewoners hoogwaardige, warme zorg op maat bieden. Naar wens en behoefte 
van de bewoner zelf of voor hem/haar vertaald door de familie of mantelzorger. Wij minimaliseren de 
overhead, waardoor zoveel mogelijk geld aan daadwerkelijke zorgverlening kan worden besteed. Een 
belangrijk uitgangspunt voor ons is dat wij onze bewoners allemaal zoveel mogelijk stimuleren zo lang 
mogelijk alles zelf te doen. Wij willen graag dat onze bewoners zolang mogelijk zoveel mogelijk vrijheid 
en eigen regie over hun leven ervaren. We doen dit onder het motto: ‘ Zorg met een gouden randje’. 

Kernwaarden 
Er is een vanzelfsprekende transpiratie van zorgverlening. Er is een open dialoog over zorgverlening en 

eigen handelen daarin. Medewerkers zijn open, persoonlijk en professioneel. Tijdens het  
opnamegesprek wordt een behoefte inventarisatie gedaan en deze worden met regelmaat geverifieerd 
bij de gast. Waarde en normen worden gerespecteerd. Klantvriendelijkheid is een vanzelfsprekendheid 

in Nieuw Rollecate. 
 
Medewerkers vinden het vanzelfsprekend om op zich zelf te reflecteren in relatie tot de gast/collega’s 

op meerdere niveaus. Medewerkers zijn van nature in staat op het niveau van de gast te 
communiceren. Representatie is belangrijk voor Nieuw Rollecate. De medewerkers maken immers het 
verschil. De gezondheid van de gast is eveneens zo belangrijk als de gezondheid van de medewerkers. 

Grammaticale vaardigheden zijn belangrijk. Deskundigheidsontwikkeling is een actief en continue 
proces voor alle medewerkers. 

 
Nieuw Rollecate stelt hoge eisen aan het vakmanschap en een gastvrije houding van medewerkers, 
maar ook aan de leiderschapskwaliteiten van de directie. Gastvrijheid is de overtreffende trap van 

dienstverlening die een herinnering wordt en blijft bij alle betrokkenen. Wij verwachten van iedereen 
op functioneel niveau dat men doet wat hij/zij zegt en zegt wat hij/zij doet. 
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Nieuw Rollecate beschikt over 24 appartementen, een hotelkamer en een familiekamer, onder meer in 
voormalige klaslokalen. Gasten kunnen kiezen tussen een zit-slaapkamer of een ruim tweekamerappartement. 
De appartementen variëren in grootte. Ook is er een hotelkamer voor kortdurend verblijf, herstel, tijdelijke 
opvang mantelzorg of een heerlijk verzorgde zorgvakantie. Alle appartementen in Deventer beschikken over 
een eigen badkamer (met toilet) en een keukenblok. Daarnaast zijn er grote zorgbadkamers aanwezig in ons 
pand. De grootte van de appartementen varieert van 35 m² tot 65 m² met op de begane grond een eigen 
terras. Op de 1e verdieping heeft elk appartement een Frans balkon. Uw appartement kunt u naar eigen smaak 
inrichten. Het is tenslotte uw thuis. 

 
De zorg en hulp wordt geboden op basis van de volgende financieringsvormen: 

• Bieden van zorg vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) binnen de Wet 
Langdurige Zorg (WLZ); 

• Bieden van zorg binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw); 
• Bieden van revalidatie, respijt en palliatieve zorg vanuit de 

Zorgverzerkeringswet (ZVW of kortdurend eerstelijnsverblijf ELV). 
 
Nieuw Rollecate bood in 2018 een thuissituatie aan voor 27 gasten. In 2018 hadden daarvan negen gasten 
een indicatie op basis van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en zeventien gasten hebben een indicatie op basis 
van de Wet langdurige zorg (WLZ). Hiervan hadden zes gasten een indicatie zorgprofiel VV4 ‘beschut wonen 
met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging’. Zeven gasten hadden een indicatie zorgprofiel VV5 
‘beschermd wonen met intensieve dementiezorg’. Twee gasten hadden een indicatie zorgprofiel VV6 
‘beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging’. Een gast had een indicatie zorgprofiel VV8 
‘beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoening, met de nadruk op 
verzorging/verpleging’. Gasten welke op de Hotelkamer verbleven hadden doorgaan een eerstelijnsverblijf 
indicatie (ELV). De leeftijd van de gasten varieerde in 2018 van 61 jaar tot 95 jaar.  
 
Gasten hebben twee overeenkomsten met HaZo Zorg B.V., namelijk een;  

1. woon- en serviceovereenkomst; 
2. zorgovereenkomst.  
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3. Uitkomsten per hoofdstuk van het kwaliteitskader 
3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat over de wijze waarop de gast in alle levensdomeinen 

uitgangspunt is bij zorg- en dienstverlening, met als doel om uiteindelijk de bijdrage aan de kwaliteit 

van leven van een gast zo optimaal te laten zijn. Iemand met een zorg- en ondersteuningsbehoefte is 

vooral een uniek persoon met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst en eigen doelen. 

 
3.1.1 Ken de gast 

Voordat een gast binnen Nieuw Rollecate komt wonen, wordt gevraagd een levensloop in te vullen 

en een vragenlijst. Tijdens een eerste gesprek met de gast en zijn of haar mantelzorger/familielid 

wordt naar aanleiding van deze documenten gevraagd wat de gast heeft meegemaakt in zijn of haar 

leven, wat hij of zij leuk vindt om te doen, wat hij of zij niet prettig vindt, welke problemen er spelen, 

wat hij of zij zelfstandig kan en wat niet etc. Deze formulieren worden daarna in het elektronische 

dossier (ECD) geplaatst, en vertaald naar de zorgkaart. Het zorgplan wordt aan de hand van de 

risicosignalering opgesteld. Zo kunnen alle zorgmedewerkers hier kennis van nemen. 

Alleen als we de gast echt leren kennen, kunnen we een omgeving bieden die bij hem of haar past. 
Ook kunnen we er op deze manier voor zorgen dat wat de gast nog zelf kan zoveel mogelijk in stand 
kan worden gehouden. Onze ambitie is van elke gast zijn/haar levensverhaal te kennen en het 
bestaande netwerk rondom een bewoner levend te houden. Het netwerk van de gast heeft kennis 
over de gast en over wat deze persoon nodig heeft. Onze zorg is dan ook aanvullend en komt in 
continue dialoog tot stand. 

 
3.1.2 Zorg- en leefplan 
Iedere gast met een WLZ-indicatie heeft na inhuizen binnen 24 uur een voorlopig zorgkaart en 
zorgplan. Dit plan wordt opgesteld door een van de Zorgbutlers aan de hand van het eerste gesprek, 
de eventuele overdracht van de vorige zorgorganisatie en informatie uit de WLZ-indicatie. In het 
zorgplan staan in ieder geval de volgende zaken: waar is hulp bij nodig (wat kan nog zelfstandig en 
waarbij is ondersteuning nodig), het dieet, allergieën, risico-inventarisatie, de medicatie en de eerste 
contactpersoon bij calamiteiten. Het ECD dat wij gebruiken, is van NEDAP. Het zogenoemde 
‘Zorgleefplan’ wordt binnen 6 weken definitief gemaakt en ondertekend door de gast of zijn/haar 
vertegenwoordiger. 

Voor de gasten die zorg krijgen vanuit ZvW wordt tevens binnen 24 uur een zorgkaart en zorgplan 

opgesteld. Deze wordt opgesteld en ondertekend door een verpleegkundige niveau 5, welke 

werkzaam is bij de RAZ/ECR. 

Bij gasten met een WLZ-indicatie wordt minimaal twee keer per jaar het zorgplan geëvalueerd met 
in ieder geval de gast en diens vertegenwoordiger. Bij gasten met een ZVW-indicatie wordt minimaal 
een keer per jaar het zorgplan geëvalueerd met in ieder geval de gast en diens vertegenwoordiger. 
Het plan wordt waar nodig bijgesteld en opnieuw ondertekend. In 2018 hebben ruim 40 evaluaties 
plaatsgevonden. In de MDO planning voor 2019 staan alle evaluaties vastgelegd. 
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3.1.3 Onbegrepen gedrag 
Onbegrepen gedrag is in het kader van persoonsgerichte zorg en ondersteuning van belang. Het is 
belangrijk te weten hoe gasten het beste hun zorg kunnen ontvangen, waarbij ze zo min mogelijk 
hinder ondervinden van het feit dat hun gedrag niet begrepen wordt. Iemand goed leren kennen, 
onbegrepen gedrag in kaart brengen en psychofarmaca afbouwen, wordt steeds belangrijker in de 
verpleeghuiszorg. In 2018 zijn benaderingsplannen gemaakt, daar waar dit nodig was. 
 

3.2 Wonen en welzijn 
Deze paragraaf gaat over de wijze waarop de zorgverleners en zorgorganisaties in hun zorg- en 
dienstverlening oog hebben voor optimale levenskwaliteit en welzijn van gasten en hun naasten en 
de wijze waarop zij gericht zijn op het bevorderen en ondersteunen ervan. Hierbij speelt de zorg van 
lichaam en geest van de gast een rol, maar is de woon- en leefomgeving waarin de gasten die zorg 
ontvangt, eveneens van groot belang voor zijn kwaliteit van leven. Hieronder wordt beschreven op 
welke wijze Nieuw Rollecate hier invulling aan geeft. 

 
3.2.1 Zingeving 
Tijdens het eerste gesprek met de gast en mantelzorger(s) bij de gast thuis én/of tijdens het 
opnamegesprek in komen mogelijkheden, wensen en behoeften ter sprake. Dit vormt de basis van het 
zorgplan. We proberen zo veel mogelijk te weten te komen over de gast. 

 

3.2.2 Zinvolle tijdsbesteding, familieparticipatie en inzet vrijwilligers 
Binnen Nieuw Rollecate is er voor de gasten een ruimte ingericht als gezamenlijke lounge en 

brasserie. Er wordt dagelijks de mogelijkheid gegeven om gezamenlijk  te eten en familieleden 

mogen, tegen een kleine vergoeding, ook mee aanschuiven en met de gast mee eten. 

Het bieden van een zinvolle dagbesteding staat bij Nieuw Rollecate hoog in het vaandel. Dagelijks 
worden er door de zorgmedewerkers op de locatie passende activiteiten georganiseerd afhankelijk 
van de interesse en wensen van onze gasten. Ook worden er regelmatig uitstapjes georganiseerd of 
komt er iemand zingen en/of muziek maken. De activiteiten zijn niet alleen voor de gasten, maar ook 
voor familieleden. Wekelijks hangt er een programma met activiteiten in de algemene ruimte, zodat 
gasten en familie kunnen zien welke activiteiten er plaatsvinden. Afhankelijk van de indicatie wordt 
ook individuele begeleiding geboden.  

Nieuw Rollecate heeft een terras welke volledig omheind is, ook beschikt Nieuw Rollecate over een 
gezamenlijke buurttuin waar dagelijks meerdere malen per dag gewandeld wordt met onze gasten. 
Een belangrijk uitgangspunt voor ons is dat wij onze gasten stimuleren zo lang mogelijk en zoveel 
mogelijk zelfstandig te doen. Zo doen onze gasten (lichamelijke) oefeningen (bewegen op muziek en 
yoga), spelletjes of nemen ze deel aan (dag)activiteiten. We streven ernaar om vijf dagen per week 
gezamenlijke activiteiten aan te bieden, welke op de activiteitenkalender staan. Naast de 
gezamenlijke activiteiten kunnen de gasten dagelijks in de algemene ruimte spelletjes doen, televisie 
kijken, muziek luisteren of bijvoorbeeld handwerken. 

3.2.3 Schoon en verzorgd lichaam & verzorgde kleding 

Alle gasten worden verzorgd op basis van de zorgbehoefte en de persoonlijke behoefte. Deze 

afspraken zijn in het zorgplan vastgelegd.  In de zorgkaart worden de specifieke wensen en 

behoeften vastgelegd zoals aandacht aan het uiterlijk en welzijn, waarbij gedacht kan worden 

aan de extra’s zoals make-up, bodylotion en parfum etc. Het zorgplan wordt opgesteld door een 

van de zorgbutlers in samenspraak met de gast zelf en zijn of haar familie. De was wordt 
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dagelijks gedaan door onze medewerkers facilitair linnen. 

 

3.2.4 Wooncomfort 
Binnen Nieuw Rollecate wonen mensen op basis van gescheiden wonen en zorg. Dit betekent dat de 
mensen hun appartement zelf huren. Gasten kunnen dus uiteraard ook zelf hun appartement naar 
wens inrichten. De appartementen worden allemaal schoongehouden door de medewerkers facilitair 
die werkzaam zijn binnen Nieuw Rollecate. Ook de algemene ruimtes worden dagelijks zorgvuldig 
schoongemaakt.   

 

3.3 Veiligheid 
Deze paragraaf gaat over het zoveel mogelijk voorkomen van vermijdbare schade bij gasten en het 
leren van veiligheidsincidenten. Werken aan veiligheid is een belangrijk onderdeel in het geheel en 
moet berusten op een cultuur van openheid, met elkaar bespreken van risico’s en het van elkaar 
leren van fouten. 

3.3.1 Veilig melden van incidenten 
Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Nieuw Rollecate is het leren van fouten. 
Binnen onze woonvorm kunnen medewerkers incidenten (bijvoorbeeld medicatie-incidenten, 
valincidenten, agressie-incidenten), gevaarlijke situaties die betrekking hebben op gasten én 
vermoedens van ouderenmishandeling melden via het ECD. In het jaar 2018 werden er in totaal 
153 (bijna) fouten en incidenten gemeld.  

 
Vanaf de komst van de eerste gasten is er een incidentencommissie actief die alle incidenten 
bespreekt, en die verbeteracties opstelt. De incidenten worden besproken tijdens het 
maandelijkse zogenoemde Zoco overleg. De incidentencommissie werkt volgens vastgestelde 
procedures. Wanneer nodig zal een PRISMA-analyse worden uitgevoerd van een incident. Aan de 
hand van de analyses kunnen structurele problemen worden opgespoord en adviezen worden 
gegeven ter voorkoming van incidenten en verbetering van de zorgverlening. 

 
3.3.2 Medicatieveiligheid 
Binnen Nieuw Rollecate zijn de ‘Veilige principes in de medicatieketen’ geïmplementeerd. Gasten 
hebben het recht hun eigen apotheek te kiezen, maar Nieuw Rollecate is in elk geval ook zelf een 
samenwerking aangegaan met apotheek Keizerslanden. 
 
Een apotheker van deze apotheek helpt ons om het medicatieproces goed te stroomlijnen en zo te 
voldoen aan de veilige principes in de medicatieketen. Het medicatieproces is opgenomen in het 
medicatiebeleid. Door de samenwerking met de apotheek kunnen indicatoren ook makkelijker 
worden gegenereerd, bijvoorbeeld van het gebruik van psychofarmaca en antibiotica. Elk jaar  
vindt er een evaluatie plaats tussen de apotheek en onze directie om te kijken of alles goed loopt. 

Minimaal een keer per jaar vindt een medicatiereview plaats bij alle gasten. Deze review wordt 
uitgevoerd door een apotheker van onze vaste apotheek en de huisarts. De uitkomsten van de 
review worden teruggekoppeld naar de verpleegkundig coördinator. De reviews worden vastgelegd 
in de zorgplannen. 

 

De coördinatoren zijn vanaf de opening van Nieuw Rollecate aangesteld als aandachtfunctionaris 
medicatieveiligheid. Deze aandachtfunctionaris houdt toezicht op het correct uitvoeren van het 
medicatiebeleid. Elke week worden de medicatiekarren nagekeken op o.a. houdbaarheid, 
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volledigheid en hygiëne. Vanaf 2019 zullen zij starten met het uitvoeren van minimaal twee keer 
per jaar een medicatieaudit uit aan de hand van een vast meetinstrument. Dit meetinstrument is 
reeds ontwikkeld en opgenomen in het kwaliteitshandboek. 

 

Medicatie-incidenten worden geregistreerd in de MIC-module van het ECD. Deze incidenten worden 
besproken in het Zoco overleg en worden later teruggekoppeld in het teamoverleg. Ook worden de 
incidenten door de incidentencommissie worden geanalyseerd en als input worden gebruikt om te 
komen tot verbetermaatregelen. 

 
3.3.3 Decubituspreventie 

Bij alle bedlegerige gasten en gasten die in een rolstoel zitten wordt elke dag tijdens de ADL door 

de zorgverlener goed gecontroleerd op huidletsel. Zo nodig worden passende maatregelen 

getroffen om het huidletsel te laten genezen en om verder huidletsel te voorkomen. Daarnaast zal 

regelmatig huidletsel, voedingstoestand, mondzorg en incontinentieletsel worden gemonitord door 

middel van een risicosignalering. Wanneer een gast een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen 

van decubitus wordt dit opgenomen in het zorgplan en wordt zo nodig een zorgdoel opgesteld. 

Binnen Nieuw Rollecate is in 2018 een aandachtfunctionaris decubitus aangesteld. De eerst 

verantwoordelijke verzorgende (EVV ‘er) zal voorafgaand aan elk MDO de decubitusprevalentie 

meten. Dit wordt geregistreerd in het ECD. Wanneer het prevalentiecijfer opvallend hoog is, zal op 

basis van analyse door de aandachtfunctionaris, samen met de verpleegkundig coördinator een 

plan van aanpak worden opgesteld om het prevalentiecijfer te laten dalen. 

 
3.3.4 Aantal bewoners met decubitus categorie 2 (2018) 

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

Aantal bewoners 2018 2 1 n.v.t.  n.v.t. 

Tabel 1: Aantal bewoners met decubitus in 2018 

 
3.3.5 Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 
Nieuw Rollecate maakt alleen gebruik van vrijheid beperkende maatregelen in nauw overleg met de 
familie en huisarts. Leidend daarbij is de nieuwe wet Zorg en Dwang. Nieuw Rollecate werkt met 
slimme sensoren waardoor de hogere geïndiceerde maatregelen vaak achterwege gelaten kunnen 
worden. Doordat de zorgbutlers vanaf een Smartphone dit nauwlettend monitoren, levert dit meer 
tijd op voor een Zorgbutler om nabij een gast te blijven. Totaal werden er bij 7 gasten 
vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast, waarvan: 

• Mechanische middelen = 2 gasten; 

• Elektronische middelen = 4 gasten; 

• Andere maatregelen = 1 gast.  
 

3.3.6 Preventie van acute ziekenhuisopnamen 
De ongeplande ziekenhuisopnamen per doelgroep worden geregistreerd in het ECD. Daarbij wordt 
de reden van de opname opgenomen (voorbeelden kunnen zijn; vallen / heupfractuur, 
luchtweginfectie/urineweginfectie, delier, CVA, onbegrepen gedrag of overig). De ongeplande 
ziekenhuisopnamen worden altijd met het team besproken. Inzicht in de oorzaken van de opnamen 
kunnen leiden tot structurele verbeteringen.  
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Hoewel letsel bij gasten met ongeplande ziekenhuisopnamen niet te vermijden is, is Nieuw 
Rollecate op de volgende manier bezig om ongeplande ziekenhuisopnamen te voorkomen: 

➢ Actueel houden van het zorgplan. Daarmee is altijd inzichtelijk welke zorg de gast precies 
nodig heeft en welke afspraken er gemaakt zijn over bijvoorbeeld het aantrekken van het 
juiste schoeisel en welk hulpmiddel de gast gebruikt om zich te verplaatsen; 

➢ Inzet van domotica; 
➢ Actief beleid op valpreventie, medewerkers worden hier in 2019 voor de 2e keer in geschoold; 
➢ Het met regelmaat evalueren, bijstellen en opnieuw kenbaar maken van protocollen en 

werkinstructies; 
➢ Scholing en training van medewerkers. 

 
3.4 Leren en verbeteren van kwaliteit 
Deze paragraaf gaat over de wijze waarop Nieuw Rollecate op lerende wijze zorg draagt voor 
optimale zorg en verzorging voor gasten. 
 
3.4.1 Kwaliteitsbeleid 
Nieuw Rollecate heeft besloten wél te werken met een kwaliteitssysteem (kwaliteitscirkel) en de 
inrichting te doen op basis van het kwaliteitskader verpleegzorg, maar dit kwaliteitssysteem niet te 
laten certificeren door een erkend, onafhankelijk certificeringsbureau. Een kwaliteitssysteem bestaat 
feitelijk uit verschillende onderdelen. Denk hierbij aan missie, visie, procesbeschrijvingen, 
protocollen en werkinstructies. Zij houden allemaal verband met elkaar en dienen ook de kerndoelen 
van de organisatie. Fundamenteel voor het systeem is het principe van PLAN - DO - CHECK - ACT (de 
Deming Cyclus). Integraal op alle aspecten in Nieuw Rollecate zijn we bezig met- en gaan we deze 
gedachte implementeren, of het nu gaat over gastwelzijn (Zorg- en leefplan, rapportages en 
evaluaties) of over hoe we omgaan met mantelzorg. Dit willen we doen om duidelijkheid en 
uniformiteit te creëren voor medewerkers, zodat zij de samenhang gaan ervaren tussen 
kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement. 

 

Medewerkers van Nieuw Rollecate proberen zichzelf in te leven in de vragen: 
• Wat willen we bereiken? (plan) 
• Hoe gaan we het doen en wie is verantwoordelijk? (do) 
• Hoe weten we of het gelukt is? Werkt ons plan? Willen we het meten? (check) 
• Hoe gaan we het verbeteren? (act) 

 
Wij zullen ons kwaliteitsmanagementsysteem laten toetsen door de organisaties die deel gaan 
uitmaken van ons lerend netwerk. Vanaf de start van Nieuw Rollecate is ervoor gekozen om 
de benodigde documentatie (missie, visie, beleid, procedures, protocollen etc.) op te zetten 
aan de hand van de thema’s uit het Kwaliteitskader. De normen van de Inspectie van 
Gezondheidzorg en Jeugd zijn vastgelegd in protocollen en werkinstructies.  

3.4.2 Audit (in- en extern) 
Binnen Nieuw Rollecate wordt er maandelijks een interne audit gehouden door een medewerker.  
Maandelijks wordt er getoetst of de organisatie zich houdt aan de doelstellingen en bijbehorende 
werkafspraken. De medewerkster zal verslag uitbrengen aan alle medewerkers tijdens het eerst 
volgende teamoverleg en de resultaten en eventuele verbetervoorstellen zullen besproken worden 
met alle collega’s. Indien er verbetering nodig is wordt dit tijdens een volgende audit weer getoetst. 
Op deze manier borgen wij dat op de locatie er vorm en inhoud wordt gegeven aan welzijn en zorg. 
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Daarnaast zal de directie en zorgcoördinator een externe audit doen bij ons lerend netwerk.  Dit valt 
exact in ons plan dat we geen externe auditors (HKZ/ISO/PREZO eis) van een betaalde certificerende 
organisatie nodig hebben, maar het wel gezamenlijk opzetten. In 2018 zijn er meerdere audits 
uitgevoerd. Voor 2019 ligt er inmiddels ook een interne en externe auditplanning.  
 
In het kader van de HACCP normering voert het bedrijf Anticimex vier keer per jaar een audit uit op 
het gebied van voedselveiligheid, hygiëne en ongediertebestrijding.  

 
3.4.3 Deel uitmaken van een lerend netwerk 
We maken deel uit van een actief lerend netwerk. Binnen brancheorganisatie NEVEP en SWP RAZ 
worden met regelmaat bijeenkomsten belegt waarbij zaken worden besproken. Zoals veranderingen 
op het gebied van wet- en regelgeving. 
 

Op directie- en managementniveau wordt er in diverse lerende netwerken geparticipeerd. 

Uitwisseling van kennis en leren van elkaar op het gebied van zorginhoudelijke thema’s vormen 

belangrijke onderwerpen. Naast deze reeds bestaande bijeenkomsten en activiteiten is in 2018 de 

basis gelegd voor de verdere uitrol van een extern lerend netwerk. In de loop van 2019 krijgt dit 

verder vorm. “Op directie- en managementniveau wordt er in diverse lerende netwerken 

geparticipeerd.” 
 

Binnen ons lerend netwerk willen wij onder andere: 
- Ideeën, ervaringen, vragen etc. over het kwaliteitsmanagementsysteem op basis van het 

kwaliteitskader uitwisselen en het kwaliteitsmanagementsysteem laten toetsen; 
- De gegevens over aard en prevalentie van medicatie (psychofarmaca en antibiotica) bespreken 

en vergelijken; 
- Het kwaliteitsplan- en verslag voor feedback voorleggen en bespreken. 

 

3.5 Leiderschap, governance en management 
Nieuw Rollecate conformeert zich aan de zorgbrede governance-code. De diverse onderdelen van 
de governance-code zijn onderdeel van onze werkwijze en overlegstructuur. Het toetsen van de 
naleving van deze code vindt plaats door de Raad van Commissarissen. 

3.5.1 Overlegstructuur 
Het management neemt deel aan diverse overlegvormen. Enerzijds om geïnformeerd te worden over 
de gang van zaken binnen de organisatie, anderzijds om (toe)zicht te houden op het functioneren van 
de organisatie en de geleverde welzijn en zorg, en waar nodig bij te sturen. 
 
Toezichthoudend orgaan De Raad van Commissarissen (RvC) is een onafhankelijk statutair geborgd 
toezichthoudend orgaan binnen onze organisatie. De RvC heeft elk kwartaal een overleg met de 
directie.  
 
Bij de start van Nieuw Rollecate is besloten nog geen specialist ouderengeneeskunde, 

verpleegkundige of psychosociaal zorgverlener op te nemen als lid van de Raad van Bestuur. Wel 

zijn er contracten gesloten met reguliere zorgorganisaties, zodat wij een SOG kunnen consulteren. 

 

In 2018 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Gouden Hart als lerend netwerk.  
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Elke eerste maandag van de maand is er ’s morgens het zogenoemde Zoco overleg. Dit is een 

overleg tussen de Zorgcoördinatoren en de Directie. Aansluitend vindt ’s middags het maandelijkse 

Teamoverleg plaats, waarbij alle medewerkers aansluiten.  

3.5.2 Gast- en familieraad 
Wij hechten veel waarde aan de medezeggenschap van gasten, met name als het gaat om de 
kwaliteit van zorg die wij onze gasten willen bieden. Onze organisatie kent daarom een gast- en 
familieraad. Deze heeft als taak om – binnen het kader van de doelstellingen van Nieuw Rollecate – 
de gemeenschappelijke belangen van gasten te behartigen. Omdat onze gasten niet allemaal zelf 
meer in staat zijn om in een gast- en familieraad te participeren, bestaat de gast- en familieraad ook 
uit vertegenwoordigers van de gasten. Er zijn goede en intensieve contacten gelegd met gasten, 
familie en de directie van Nieuw Rollecate. Daarnaast zijn er duidelijke afspraken gemaakt ten 
aanzien van communicatie en persoonlijke contacten tussen directie, managementteam en de gast 
en -familieraad. “Uitgangspunten zijn samenwerking, openheid en transparantie.” Elk kwartaal 
komt de gast- en familieraad bijeen. Deze bijeenkomsten worden door een onafhankelijke 
voorzitter geleid.  

 

3.6 Personeelssamenstelling 
Deze paragraaf gaat over de samenstelling van het personeel. Zonder voldoende, bevoegd en 
bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde zorg worden geleverd. 

3.6.1 Personele situatie 
Een belangrijke uitdaging waar Nieuw Rollecate voor staat is het werven van voldoende 
gekwalificeerd personeel bij een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De periode van 
hervormingen en bezuinigingen in de afgelopen jaren heeft duidelijk effect gehad op het aantal 
beschikbare verpleegkundigen en verzorgenden. De krapte op de arbeidsmarkt zal in 2019 blijven 
bestaan, maar met de extra gelden die door de overheid ter beschikking zijn gesteld voor de 
intramurale zorg kunnen extra uren ingezet gaan worden door nieuwe collega’s. Nieuw Rollecate 
heeft momenteel nog geen last van de krapte op de arbeidsmarkt, wellicht doordat wij ons 
onderscheiden van andere zorgorganisaties en bewust kiezen voor een goede balans tussen werk en 
privé voor de medewerkers en goed werkgeverschap. 

3.6.2 Vrijwilligers 
Vrijwilligers hebben een grote toegevoegde waarde, binnen Nieuw Rollecate zijn momenteel enkele 
vrijwilligers actief.  

3.6.3 Leerlingen en gediplomeerden 
Nieuw Rollecate is een erkend leerbedrijf bij de SBB en biedt ook graag stagiaires de mogelijkheid 

te ervaren en te zien in de praktijk. Zo liepen er in 2018 in totaal 7 leerlingen rond die werden 

begeleid door de verpleegkundig coördinator. 

3.6.4 Verzuim 
Het ziekteverzuim over 2018  was 4,99% 

 

3.6.5 In- en uitdiensttreding 
Indiensttreding over 2018 waren 4 medewerkers, uitdiensttreding over 2018 waren 3 medewerkers. In totaal 
zijn er 30 medewerkers in dienst. 
 
3.6.6 Voorbehouden en risicovolle handelingen 

Voorbehouden en risicovolle handelingen worden binnen Nieuw Rollecate alleen uitgevoerd door 
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zorgverleners die bevoegd en bekwaam zijn. Om te zorgen dat medewerkers bekwaam blijven, 

worden continu trainingen, scholingen en klinische lessen georganiseerd. Er is ook een scholingsplan 

2019 gemaakt. Verder hebben de medewerkers toegang tot alle protocollen voor voorbehouden en 

risicovolle handelingen. Medewerkers houden een bevoegd- en bekwaamheid lijst bij, welke tijdens 

het jaargesprek wordt besproken.  

3.6.7 BHV 
Alle medewerkers van Nieuw Rollecate hebben in 2018 een BHV-training gevolgd. Dit bestond uit een keer 
een gehele training en een korte herhaling in de maand juli.  

 
 

3.7 Gebruik van hulpbronnen 
Deze paragraaf gaat over het effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om de best mogelijke 
zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen. 

3.7.1 Vastgoed 
Nieuw Rollecate Deventer is gevestigd aan de Tesschenmacherstraat, op loopafstand van het 
centrum en het station van Deventer. Nieuw Rollecate kent een rijke historie. Tussen 1931 en 1996 
kwamen studenten uit het hele land naar de Rijkslandbouwhuishoudschool Nieuw Rollecate aan de 
Tesschenmacherstraat te Deventer. In 1996 verhuisde het onderwijs naar de nieuwbouw aan de 
Handelskade 75, de nieuwe vestiging van Rijkshogeschool IJsselland (tegenwoordig genaamd 
Saxion). Hierdoor kwam de school leeg te staan, totdat het in 2015 na een grondige verbouwing een 
nieuwe bestemming als woon- en zorgcomplex kreeg. Waar karakteristieke panden na een 
verbouwing vaak aan karakter inboeten, is dat in het pand van de voormalige 
Rijkslandbouwhuishoudschool Nieuw Rollecate geenszins het geval. Na een ingrijpende verbouwing 
is het jaren ’30 pand vernieuwd, verbouwd met behoud van haar historische karakter. De tuin van 
Nieuw Rollecate dient als buurttuin. 

 
3.7.2 Leveranciers en samenwerkingspartijen 
Nieuw Rollecate heeft verschillende leveranciers en samenwerkingspartijen aan zich gebonden. 
Hieronder benoemen wij de belangrijkste. 

 

Leverancier Taak/product 

ArboNed Ziekteverzuimbegeleiding  

Arboarts  

ABforC Loonadministratie 

Anticimex Plaagdierbeheersing  

Hygiëne Assurance 

Chubb Verpleegkundig oproepsysteem 

Brandbeveiligingssysteem 

Intercombeveiligingssysteem 

Camerabeveiligingssysteem  

CarePortal ECD 
Kwaliteitsmanagementsysteem 

Essent Levering gas en elektriciteit  

Enexis Levering gas- en elektriciteit aansluiting 

Renewi Inzamelen van diverse afvalstromen 
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Salto Toegangscontrole 

Tactiplan Roosteren  

KPN Televisie en telefoon  

Miele Professional Service en onderhoud wasautomaten  

Metos Service en onderhoud keukenapparatuur 

Orona Service en onderhoud lift 

Assa Abloy Service en onderhoud schuifdeuren  

Siemens Aansluiting openbaar brandmeldsysteem 

Sovib Verzekeringen  

Telepage Verpleegkundig oproepsysteem 

Eshuis Accountant 

Keurslager Harmsen Diepenveen  Levensmiddelen 

Ambachtbakker Kuiper Levensmiddelen 

  Qleaning raambewassing   Facilitair 

  Huuskes  Levensmiddelen 

 Smalbraak   Notaris 

 Daniels Huisman  Advocaat  

 
3.7.3 Belangrijkste samenwerkingspartijen 

 

Samenwerkingspartij Samenwerking 

NEVEP Branchevereniging 

Zorgorganisatie RAZ Zorgorganisatie van lerend netwerk 

Het gouden hart Zorgorganisatie van lerend netwerk 

Technisch verpleegkundig team Carinova Zorgorganisatie van lerend netwerk 

Huisartsenpraktijk Wisselink - Kok Medische zorg 

Huisartsenpraktijken Borgele Medische zorg 

  Huisartsenpraktijken Colmschate Medische zorg 

  Apotheek Keizerslanden  Farmaceutisch proces 

  Apotheek Borgele Farmaceutisch proces 

  Fysiotherapie Het Josef Paramedische zorg 

  Fysiotherapie Fysiode Paramedische zorg 

  Mondzorg de watersnip Paramedische zorg 

Medipoint - Vegro Medische hulpmiddelen 

Deventer Ziekenhuis Medische zorg 

Gelre Ziekenhuizen  Medische zorg 

Vilans Kenniscentrum  
 

3.7.4 ICT 
    In Nieuw Rollecate wordt de ICT georganiseerd door Net zo zeker uit Deventer.  

3.7.5 Kwaliteitshandboek 
Nieuw Rollecate maakt gebruik van een kwaliteitshandboek. Dit handboek is door alle medewerkers 
op elk moment te benaderen via het ECD. In het handboek zijn alle procedures, protocollen, 
beleidsdocumenten en formulieren van Nieuw Rollecate opgenomen. 
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3.7.6 Gastdossier 
Nieuw Rollecate werkt met een elektronisch cliëntdossier (ECD) van Care Portal. In 2019 zal dit overgaan op 
Nedap.  

3.7.7 Materialen en hulpmiddelen 
Er is een overzicht opgesteld met alle (zorg)materialen en hulpmiddelen die binnen Nieuw Rollecate 
worden gebruikt. De verantwoordelijkheid voor de diverse taken m.b.t. alle materialen ligt bij de 
EVV-er van de individuele gasten. 

3.7.8 Facilitaire zaken 
De diverse facilitaire zaken worden uitgevoerd volgens de wettelijke eisen. 

 
3.8 Gebruik van informatie 
Deze paragraaf gaat over het actief gebruik maken van alle bronnen van informatie. Dit heeft tot doel 
de inzet van mensen en middelen, het leveren, monitoren, samen leren en verbeteren van zorg te 
ondersteunen, alsook het bieden van informatie aan bewoners en hun naasten opdat zij er gebruik 
van kunnen maken. 

3.8.1 Gasttevredenheid 
De ervaringen van de gasten met de zorg worden verzameld via Zorgkaart Nederland en zullen wij 
zelf meten door middel van tussentijdse evaluatiegesprekken als gasten met ontslag gaan of 
overlijden. Eenmaal per jaar wordt er een gasttevredenheidsonderzoek (GTO) gehouden. De 
uitkomsten worden besproken in de gast- en familieraad en er wordt een verbeterplan gemaakt 
(indien nodig). Opvolgend wordt er een terugkoppeling gegeven in de maandelijkse nieuwsbrief. De 
informatie over gastenervaringen is onderdeel van het jaarlijks kwaliteitsverslag en kan onder andere 
gebruikt worden voor verbetering en voor keuze-informatie voor (potentiële) gasten. Over het jaar 
2018 hebben wij scores vanuit een uitgebreide, zelf uitgevoerde gasttevredenheidsonderzoek (GTO). 
Gasten beoordeelde ons met een algemeen cijfer van een 8. 

3.8.2 Klachten 

Alle gasten ontvangen voor of bij in zorg komen een informatiemap waarin gewezen wordt op de 

interne klachtenregeling. Daarnaast is een aparte folder over de klachtencommissie beschikbaar. 

Nieuw Rollecate is aangesloten bij de klachtafhandeling van NeVep.  
 

Gasten kunnen klachten melden aan direct betrokkene(n), aan de klachtenfunctionaris en aan de 

directie, waarna de klacht eventueel nog voorgelegd kan worden aan de Geschillencommissie. 

Nieuw Rollecate heeft in 2018 geen officiële klachten ontvangen. 

3.8.3 Medewerkerstevredenheid 
Naast de gasttevredenheid wordt ook de tevredenheid van de medewerkers en de vrijwilligers 
worden om het jaar gemeten. Om het jaar wordt er een medewerkers tevredenheid onderzoek 
(MTO) uitgevoerd. De verkregen informatie leveren wij aan bij het Zorginstituut en voegen wij toe 
als bijlage bij dit kwaliteitsverslag. Ook voegen wij de oorspronkelijke vragenlijst toe. In 2018 heeft 
er gen MTO plaatsgevonden. In 2019 wordt de medewerkerstevredenheid weer  gemeten.  
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Bijlage 1: Afkortingen- en begrippenlijst 
   

Afkorting  Definitie 

ECD Elektronische Clientendossier 

IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

PG Psychogeriatrie 

PGB Persoonsgebonden Budget 

RvC Raad van Commissarissen 

VVT Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg 

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

WLZ Wet Langdurige Zorg 

WTZi Wet Toelating Zorginstellingen 

ZVW Zorgverzekeringswet 

ZZP Zorgzwaartepakket 

 
 

Begrip  Definitie 

Benchmarkt Vergelijkend onderzoek waarbij de prestaties, producten, 
diensten of programma’s worden onderzocht en met 
elkaar vergeleken.  

Vilans Onafhankelijk landelijk kenniscentrum op het gebied van 
de langdurige zorg.  

  
 
 


