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Deze terugblik op 2019 hebben we, net als vorig jaar, beeldend opgezet. Door
te klikken op een thema uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ziet u in één
oogopslag wat St. Elisabeth vorig jaar aan resultaten heeft behaald. Ook in 2019
zijn deze resultaten tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bewoners,
medewerkers, leerlingen en vrijwilligers.
Wilt u meer weten over een bepaald thema? Neem gerust contact met ons op.
Benieuwd naar onze plannen voor de komende jaren? Neem eens een kijkje op
www.elisabethroosendaal.nl/organisatie/wie-wij-zijn
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96% van de bewoners en familie beveelt ons aan!
levensverhaal in Caren voorbereid
8,3 score op BOPZ-audit
1 MDO per bewoner per half jaar
consulenten mondzorg, wondzorg, ergo, COPD en incontinentie aanwezig
eigen geestelijk verzorger in huis
als de familie dat wenst: uitgeleide voor een overleden bewoner
de scholing belevingsgerichte zorg is opgezet voor - en gegeven aan - 58 nieuwe medewerkers, de
sfeermakers en de keukenprinsessen
• implementatie vroegtijdige zorgplanning (Advance Care Planning)
• zorgpad palliatieve zorg geïntroduceerd: 116 medewerkers hierin geschoold, verpleegkundige palliatieve
zorg aanwezig
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• voorbereiding aankoop gebouw van de Congregatie Franciscanessen van Mariadal
• 100% van de thuiszorgcliënten beveelt St. Elisabeth aan (PREM-onderzoek)
• organisatie van beweeg- en themaweken, een voor- en najaarsmarkt en iedere donderdag een afwisselende
grote activiteit in ‘t Trefpunt
• in samenwerking met de gemeente Roosendaal zijn we gestart met een stamtafel voor senioren van buiten
St. Elisabeth
• 3 bewonersinformatiebijeenkomsten
• aantal vrijwilligers gestegen van 168 naar 192
• Keurmerk Goed Geregeld behaald van de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk)
• nieuwe bus voor personenvervoer met behulp van het Nationaal Ouderenfonds
• start aankleding van de vides op de tweede verdieping
• huiskamers van De Laantjes al dan niet samen met familie heringericht
• gestart met senior consulenten welzijn op de groepswoningen die bewoners en zorgmedewerkers individueel
begeleiden
• start aanpassingen van de Dorpstuin (onze binnentuin)
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• incidentencommissie 6 x bijeengekomen: analyse van MIC, MIM, VBI’s, zorginhoudelijke indicatoren,
klachten, onverwachte ziekenhuisopnames, brandmeldingen en gevaarlijke situaties
• 47 x MIM: naar tevredenheid opgelost > medewerkers weten de weg naar het doen van een melding steeds
beter te vinden
• brandpreventie:
- 3 x brandpreventie door brandweer tijdens introductiedag nieuwe medewerkers
- brandoefening heeft plaatsgevonden
- maandelijkse test brandmeldcentrale
• verhoging vides op twee etages met doorzichtige schermen in verband met valgevaar voor bewoners met
dementie
• Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd, opgesteld en opgenomen in het doorlopend verbeterplan
• NORO-uitbraak voorkomen door direct de juiste maatregelen in te zetten
• hitteprotocol 2 x in werking getreden, o.a. koelsjaaltjes en aircoolers voor medewerkers en bewoners
beschikbaar gesteld
• BI tool-dashboard Kwaliteit in ontwikkeling als hulpmiddel voor incidentencommissie en teams bij het
analyseren van incidenten
• infectiepreventiecommissie 1 x bijeen geweest
• landelijke presentatie gegeven over aanpak en resultaten PPO-onderzoek naar het vóórkomen van
antibioticaresistentie
• 22 sfeermakers worden dagelijks in de groepswoningen ingezet voor toezicht op piekmomenten
• hepatitis B: beleid ontwikkeld en vaccinatie medewerkers voorbereid
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• deelname landelijk onderzoek inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar fysieke belasting en
werkdruk
• 65 medewerkers van de verpleegafdelingen volgden de scholing Grip op probleemgedrag, zodat we beter
kunnen omgaan met onbegrepen gedrag
• de psycholoog verzorgde een bijeenkomst over slaapproblemen in het Alzheimer Café
• score 10 voor de HACCP-audit van de winkel en score 9,4 van de HACCP-audit van het restaurant en de
keuken
• inspectierapport ontvangen en in te zien op https://elisabethroosendaal.nl/wp-content/uploads/2020/01/IGJrapport-2018.pdf
• medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd en Beste werkgevers keurmerk 2019-2020 behaald:
aandachtspunten zijn opgenomen in het doorlopend verbeterplan
• 1 externe PREZO-audit: we hebben het gouden keurmerk opnieuw behaald
• doorlopend verbeterplan door alle teams in gebruik
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• medezeggenschap: jaarlijkse babbels & bubbels-bijeenkomst voor alle collega’s georganiseerd
• 9 x formeel overleg MO (= Managementteam en Ondernemingsraad) en 6 x formeel overleg Cliëntenraad met
het bestuur en een deel van het MT
• Raad van Toezicht: 6 x overleg bestuurder en RvT
• PAR (Professionele Advies Raad) 1 x bijeengekomen
• 160 van 500 kwaliteitsdocumenten geëvalueerd
• samenwerking met SVRZ
• symposium ‘Mensen met een missie’ georganiseerd voor interne en externe stakeholders
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formatieuitbreiding van 131,2 fte naar 149,2 fte
cumulatief verzuimcijfer is 7,77%
instroom: 90 / doorstroom: 19 / uitstroom: 57
het vrijwilligerscollege verzorgde 5 scholingen voor vrijwilligers
teamcoaching zelfsturende teams gecontinueerd met behulp van externe coaches
herinrichting en nieuwe positionering serviceteam
Preventief Medisch Onderzoek aangeboden aan alle medewerkers: 132 deelnemers = 56% deelnemerspercentage
groots personeelsfeest gehouden, mede dankzij de donatie van een dankbare bewoner
feest voor alle jubilarissen georganiseerd
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e-learning Elisabeth Leerplein uitgebreid met leerpaden voor medewerkers facilitaire dienst
door de 234 medewerkers die toegang hebben tot e-learning zijn er 1412 leerpaden voltooid
voorbereiding domotica door vernieuwing bekabeling en nieuwe wiﬁ door heel het gebouw
ontwerp en voorbereiding nieuwe website
actualiseren inrichting SDB (personeelsinformatiesysteem): reiskosten woon-werkverkeer gekoppeld aan
rooster
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• bewonerstevredenheid 8,6 op Zorgkaart Nederland: 23 waarderingen in 2019 met een score van 9,0
• in het kader van de AVG is een externe functionaris Gegevensbescherming aangesteld
• deelname landelijk project KIK-V (KetenInformatie Kwaliteit Verpleeghuizen) met o.a. nulmeting
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