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2020 stond vooral in het teken van de maatregelen die we moesten nemen omtrent het
coronavirus. Het was daarom een hectisch en pittig jaar, maar ook een jaar met bijzondere
initiatieven en veel verbondenheid. Trots zijn we op onze bewoners, medewerkers en
vrijwilligers. Met z’n allen hebben we tegen corona gestreden. Dat deden we altijd samen,
ondanks de moeilijke momenten. Met recht een thuis met karakter.
Door te klikken op een thema uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ziet u in één
oogopslag wat St. Elisabeth vorig jaar aan resultaten heeft behaald. Wilt u meer weten
over een bepaald thema? Neem gerust contact met ons op.
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> HOME

96% van de bewoners en familie beveelt ons aan!
gemiddelde tevredenheid 8,5 op Zorgkaart Nederland
Charitasstede omgetoverd tot palliatieve unit met 4 kamers
samenwerkingsovereenkomst met TWB uitgebreid op het gebied van diëtetiek
verdere ontwikkeling team Behandeling en Begeleiding, en uitbreiding van het team met de palliatief
verpleegkundige als behandelaar die tevens complementaire zorgt biedt
tweede zorg- en woonbemiddelaar in dienst met het oog op meer huisbezoeken aan bewoners op
onze wachtlijst
1 MDO per bewoner per half jaar, vanwege corona digitaal
gestart met de samenwerking van een andere tandartsenpraktijk die bewoners in de eigen
woonruimte bezoekt en indien nodig behandelt
opening tweede huiskamer op De Strijpe met uitbreiding in formatie welzijnsconsulenten
koppelbed gekregen van Roparun dat ingezet wordt voor een overnachting van de partner
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WONEN EN WELZIJN

> HOME

• aankoop gehele woonzorgcomplex van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Mariadal
door St. Elisabeth
• werkgroep cultuurbehoud gestart i.s.m. met de Congregratie n.a.v. overname pand
•	aankleding van de vide op de tweede verdieping De Laantjes afgerond mede dankzij Stichting Vrienden van
St. Elisabeth
•	uitgebreidere inzet van senior consulenten op individueel en groepsniveau: ingewikkeld onbegrepen gedrag
is in een aantal situaties afgenomen
• aantal vrijwilligers gedaald van 192 naar 169: daling vanwege corona
• structurele inzet van vrijwilligers bij nieuwe ontvangstbalie ingang West vanwege corona
• de herinrichting van onze binnentuin ‘de Dorpstuin’ gecontinueerd
•	subsidie gemeente Roosendaal ontvangen voor activiteiten voor ouderen buiten St. Elisabeth, echter beknopt
ingezet vanwege corona
• sfeermakers en keukenprinsessen blijvend ingezet dankzij de kwaliteitsgelden
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0 formele klachten ingediend
preventie van decubitus verbeterd
vermindering inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen
brandpreventie:
- geen brandoefeningen en trainingen vanwege corona
- maandelijks testen brandmeldcentrale
- oprichten werkgroep BHV om vaker in kleiner verband te oefenen
- instructie opgemaakt voor nieuwe medewerkers en niet-BHV’ers
- vervanging 2 Evac Chairs
60 BHV’ers: 11 hebben ook de brandtraining gevolgd
sfeermakers regelmatig ingezet voor toezicht om de zorg wat te ontlasten of bewoners persoonlijke
aandacht te geven
hitteprotocol 1 x ingezet en geëvalueerd
deelname aan het regionaal zorgnetwerk antibioticaresistentie

Corona en St. Elisabeth:
• in snel tempo een crisisteam opgericht dat sinds maart 24/7 regelmatig overlegt, paraat staat en snel schakelt
• in overleg met CR en OR beleid rondom corona vormgegeven en uitgevoerd
• een forse uitbraak binnen 3 weken onder controle
• communicatiestructuur opgezet: coronanieuwsbrieven, corona-inbox, en in- en extern telefoonnummer
• tijdelijke sluiting voor bezoek, net als alle zorgorganisaties
• bezoekregeling en maatregelen geïmplementeerd
• scholing ADL voor onbevoegd personeel: scholing 23 niet-zorgmedewerkers om mee te helpen in de zorg
indien noodzakelijk
• aanmelding van 13 vrijwilligers om indien nodig mee te helpen met ondersteuning zoals maaltijd verzorgen,
bedden opmaken en badkamers opruimen
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2 nieuwe interne auditoren opgeleid
een interne thema-audit deels fysiek en deels op afstand voorbereid
start met doorontwikkeling van het kwaliteitsdashboard
onderzoek naar zelfstandige teams in voorbereiding
PREM-onderzoek: 100% van de thuiszorgcliënten beveelt St. Elisabeth aan
NPS score 68
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• 8 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: 5 x overleg bestuurder en RvT
• wisselingen in de Raad van Toezicht: 2 wisselingen i.v.m. einde termijn
• PAR (Professionele Advies Raad) 1 x bijeengekomen
• voorbereiding op aanpassing Wmcz: nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de CR
• 191 van de 506 kwaliteitsdocumenten geëvalueerd
• samenwerking gestart met KCOZ over de klachtenregeling Wzd
• omzet: € 14 mln, nettomarge 3,6%, solvabiliteit 11% en liquiditeit 0,8:
de ratio’s zijn beïnvloed door overname vastgoed
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• behoud formatie van 149,6 fte
• cumulatief verzuimcijfer is 7,46%, een verhoogd cijfer vanwege corona
• dankzij flexibiliteit en extra inspanning van medewerkers ondanks coronauitbraak bij medewerkers toch
persoonlijke aandacht aan bewoners kunnen blijven bieden
•	
ondanks hoog verzuim inzet van uitzendkrachten sterk verminderd, waardoor bewoners veel vertrouwde
gezichten zagen
• instroom: 22,4% / doorstroom: 2,3% / uitstroom: 20,2%
• teamcoaching zelfsturende teams gecontinueerd met behulp van externe coaches
• individuele coaching ingezet
• vitaliteitsbeleid vastgesteld en geïmplementeerd
• inzet vitaliteitscoach
• introductiebeleid vastgesteld en geïmplementeerd
• opscholingsbeleid vastgesteld: groeimogelijkheden voor diverse functies
•	aandacht voor medewerkers in coronatijd in de vorm van kaarten, cadeautjes en videoboodschappen,
en aanschaf massagestoel
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GEBRUIK VAN HULPBRONNEN
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• door de 189 actieve gebruikers die toegang hebben tot e-learning zijn er 1725 leerpaden voltooid
• e-learning corona staat op het leerplein klaar
• nieuw systeem voor zorgalarmering geïnstalleerd, waardoor bewoners overal binnen St. Elisabeth alarm
kunnen maken. In de toekomst komen er leefcirkels
• complete wiﬁ-netwerk en telefonie vernieuwd: alle zorgmedewerkers werken met smartphones waarop de
alarmen binnenkomen, plus apps van Medimo en ECD
• technologische innovatie via het regionale samenwerkingsverband Anders Werken: slim
incontinentiemateriaal en heupairbag
• digitalisering van het personeelssysteem en personeelsdossiers
• overgang naar een digitaal factureringssysteem
• de nieuwe website van St. Elisabeth sinds januari online: www.elisabethroosendaal.nl
• implementatie oproepsysteem verpleegkundigen
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•	bewonerstevredenheid van 8,5 op Zorgkaart Nederland: 13 waarderingen in 2020 met een score van 8,3.
2 waarderingen met een score van 10!
• deelname aan eindbijeenkomst informatieanalyse van KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuizen)
• groepsgesprekken met bewoners m.b.t. tevredenheid voorbereid, maar uitgesteld vanwege corona

BEWONERSTEVREDENHEID 2020
8,5 OP ZORGKAART NEDERLAND
13 WAARDERINGEN IN 2020: 8,3

2 WAARDERINGEN IN 2020:
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