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Innoveren om
zorg te verbeteren
Innovatie vind ik een mooi en bijzonder begrip. Mensen bedoelen met innoveren vaak dat ze
iets doen wat nog nooit door iemand anders is gedaan.
Dat klopt natuurlijk, maar innoveren is in mijn
ogen ook bestaande vernieuwingen in jouw
organisatie doorvoeren. Binnen DSV|verzorgd
leven innoveren we op beide manieren. Enerzijds
in onze zorgverlening, waar we met kleine veranderingen veel verbetering bereiken. Anderzijds
vernieuwen we volop met onze huisvesting.
Tussen 2015 en 2019 worden onze vier locaties
in Katwijk, Rijnsburg en Lisse geheel vernieuwd:
gesloopt en vervolgens opnieuw gebouwd. Een
nieuw concept in de vorm van een appartementencomplex onder de naam ‘DSV|Parledam’
maakt ons aanbod compleet. De vijf nieuwe
gebouwen sluiten aan op de nieuwe manier
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van zorg verlenen. Ouderen blijven langer
thuis wonen en hebben daarom op een andere
manier begeleiding nodig. Voor ons blijft ook
in de toekomst de kwaliteit van zorg en wonen
het belangrijkste doel. De innovaties die we nu
doorvoeren helpen om dat doel te behalen. Dit
magazine, uitgegeven ter gelegenheid van onze
vernieuwde vestigingen, staat volledig in het
teken van die innovaties.
Ik wens u veel leesplezier!
Gerard Herbrink,
directeur-bestuurder
DSV|verzorgd leven
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Onder invloed van de nieuwe
participatiewetgeving blijven ouderen
steeds langer thuis wonen.

Zorg in eigen huis
Onder invloed van de nieuwe participatiewetgeving blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Dat heeft gevolgen voor
onze zorgverlening. We leveren, meer dan voorheen, zorg bij ouderen thuis, in plaats van dat ouderen naar woonzorgcentra verhuizen. DSV speelt op verschillende manieren op deze nieuwe ontwikkeling in.
Een goed voorbeeld is DSV|Parledam in Katwijk.
Dit nieuwe appartementencomplex is een uniek
concept dat ouderen de mogelijkheid geeft om
langer zelfstandig te wonen. Alle woningen in
dit complex zijn zo ingericht, dat intensieve
zorg en zelfstandig wonen maximaal kunnen
worden gecombineerd. Zo hebben de appartementen een ruime
indeling, drie kamers én zorgfaciliteiten zijn direct beschikbaar
via Parlevliet. Parlevliet is een nieuw service-onderdeel van
DSV|verzorgd leven. Het heeft 24/7 een zorgteam beschikbaar
voor zorgverlening aan de bewoners van Parledam en directe
omgeving en biedt zorg aan mensen die tijdelijk meer zorg nodig
hebben na bijvoorbeeld een operatie, of ter ontlasting van de
mantelzorg. De mensen die voor deze vorm van zorg in aanmerking komen verblijven in één van de elf kamers voor kortdurend
verblijf. De bewoners van Parledam wonen zelfstandig, maar
kunnen gemakkelijk gebruik maken van alle services van DSV,
zoals maaltijdservice of groepsactiviteiten.
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Marja de Bruin, manager Zorg Thuis bij DSV: “Met de komst
van Parledam maken ook ouderen met een beginnende zorgbehoefte kennis met DSV. Het mooie van Parledam is dat de
meeste bewoners daar tot de laatste levensfase kunnen blijven
wonen. Mocht om één of andere reden een opname in één
van onze verzorgingscentra toch noodzakelijk zijn, dan is de
overstap minder groot doordat ze ons al kennen.”
Wijkverpleging: de nieuwe thuiszorg
Thuiszorg heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Voorheen
viel thuiszorg onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) en begeleiding en huishouding onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sinds januari 2015 is deze wetgeving veranderd en heeft de gemeente een grotere rol in het organiseren van de zorgverlening. “Sommige zorginstanties kiezen
er voor om alleen nog wijkverpleging aan te bieden,” legt Marja
de Bruin uit. “DSV wil juist beide zorgvragen beantwoorden. En
we willen graag al in een vroeg stadium bij cliënten betrokken

raken. Huishoudelijke hulp is meestal de eerste zorgbehoefte
bij ouderen. Een volgende stap is dan enige hulp bij wassen en
aankleden of hulp bij de maaltijdvoorziening. Doordat wij al bij
cliënten thuiskomen, kunnen wij het vroegtijdig signaleren als
de cliënt meer zorg nodig heeft. Zodra we merken dat cliënten
het moeilijker krijgen, komt een van onze wijkverpleegkundigen

Alle woningen in dit complex zijn zo
ingericht, dat intensieve zorg en
zelfstandig wonen maximaal kunnen
worden gecombineerd.
langs om te praten over eventuele aanvullende zorg. Aan de
hand van een assesment stelt de wijkverpleegkundige samen
met de cliënt de zorgbehoefte vast. Naast hulp in de huishouding, verpleging en verzorging aan huis, biedt DSV overigens
nog veel andere services aan, zoals maaltijd-, boodschappenen wasserijservice en een klussendienst, waardoor mensen
langer thuis kunnen blijven wonen. Doordat al deze diensten
binnen het thuiszorgteam worden georganiseerd, zijn de lijnen
kort. Alles onder één dak is op ons met recht van toepassing.
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Somatische zorg: zelf regie houden

In de nieuwe woonzorgcentra van DSV is het belangrijkste uitgangspunt dat bewoners zoveel mogelijk zelfstandig kunnen
wonen en leven.
“Dat past bij de huidige tijd,” vertelt Jenny Kuijt, locatiemanager
van Vlietstede (Rijnsburg): “Mensen met een lichamelijke zorgvraag krijgen een driekamerwoning die aangepast is op hun zorgbehoefte. Het is mooi dat mensen, ondanks dat ze op leeftijd zijn
en hun beperkingen hebben, hierdoor lang de regie over hun eigen
leven kunnen houden. Waar we erg trots op zijn is bijvoorbeeld de
hightech vloer die alle nieuwe zorggebouwen krijgen. Deze vloer
heeft een technisch geavanceerd systeem met drukpuntmelders.
Door deze vloer kunnen medewerkers op een scherm of smartphone zien waar de bewoner in het appartement verblijft. Als de
bewoner ’s nachts naar het toilet gaat, wordt de vloer via de plint
verlicht als de bewoner op de vloer staat. Maar het belangrijkste is
dat de vloer alarmeert bij een calamiteit, zoals een valpartij. Het
mooie van het systeem is dat er een maximale bewaking plaats
kan vinden zonder een grote inbreuk op de privacy van de bewoner.
Met het gebruik van camera’s zou dat bijvoorbeeld wel het geval
zijn en daarom hebben we daar bewust niet voor gekozen. Buiten
alle moderne domotica heeft het nieuwe Vlietstede volop mogelijkheden voor ontmoeting met medebewoners: bijvoorbeeld in het
restaurant, in de activiteitenruimte en zelfs op de gang. De gangen
in Vlietstede zijn vier meter breed en functioneren ook echt als
ontmoetingsplek voor mensen die op dezelfde verdieping wonen.”
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Hospiceappartementen
DSV breidt met twee hospice appartementen in Vlietstede haar
dienstverlening uit. Jenny: “De laatste levensfase kan erg intensief
zijn. Het is voor zowel de cliënt als voor de mensen om hem of
haar heen prettig als men deze fase in een vertrouwde omgeving
kan doormaken. Bij de ontwikkeling ervan was het een pré dat
we al ervaring hadden opgedaan met de hospice in Katwijk.

“Mensen met een lichamelijke zorgvraag krijgen een driekamer-woning
die aangepast is op hun zorgbehoefte.”
Daar hebben we bijvoorbeeld ondervonden dat het voor
bewoners prettig is als de woonkamer in verbinding staat met
de slaapkamer. In het nieuwe complex hebben we tussen deze
twee ruimtes een glazen schuifdeur en gordijnen aangebracht.
Zo blijven cliënten die op bed liggen toch gemakkelijk in contact
met familie in de woonkamer. De appartementen hebben een
huiselijke sfeer en deskundige zorg en persoonlijke aandacht is
altijd volop aanwezig.”
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Parledam

Vlietstede

Duinrand

Rustoord

Nieuwe zorgcomplexen
De vier nieuwe zorgcentra van DSV zien er verschillend uit, maar zijn gestoeld op hetzelfde zorgconcept.
Léon Guijt, vastgoedmanager van DSV | verzorgd leven: “Aan de basis staat een groot wooncomfort voor de
bewoners. Dit zie je onder meer terug in de aandacht die er is gegeven aan inrichting en bewegingsruimte.
De gebouwen bestaan uit twee delen, zodat mensen
met verschillende zorgbehoeften ook ieder hun
eigen woonomgeving hebben. Er zijn driekamerappartementen
voor ouderen met somatische aandoeningen. En ruimtes voor
cliënten met psychogeriatrische klachten, die in woongroepen
leven. De gangen zijn ruim en functioneren als echte verbindingsruimten. Daarnaast is er een mooi restaurant en zijn er kantoren
met flexplekken voor de medewerkers. De gebouwen hebben
veel duurzame toepassingen. De woonzorgcentra zijn uitgerust
met zonnepanelen, die een groot deel van de benodigde energie
leveren. Verwarming en koeling gebeurt deels via geavanceerde
warmte-koudeopslag. DSV is op de toekomst voorbereid!”
Parledam: zelfstandig wonen met mogelijkheden voor zorg
Het nieuwe appartementencomplex Parledam is gevestigd aan
de Prins Hendrikkade in Katwijk. Het gebouw bestaat uit 61
huurwoningen die levensloopbestendig zijn ingericht. Ze zijn
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bedoeld voor ouderen met een (beginnende) zorgvraag en zijn
daarmee een waardevolle aanvulling op het oorspronkelijke
zorgaanbod van DSV.
Vlietstede: rustig wonen in Rijnsburg
Het nieuwe gebouw van Vlietstede staat op de plek van de oude
huisvesting, aan de Oude Vlietweg in Rijnsburg. Op 12 november
2014 sloegen wethouder Gerard Mostert en directeur-bestuurder
Gerard Herbrink de eerste paal. In 2016 is de nieuwe locatie
klaar voor gebruik. Het nieuwe Vlietstede is qua karakter net
zo sfeervol en gemoedelijk als in de oude situatie.

Rustoord: hoge servicegraad
In november 2014 werd de eerste steen gelegd voor een
prachtig nieuw gebouw van Rustoord in Lisse. Dit gebouw heeft
vier bouwlagen met dertig verpleegzorgkamers. Op de begane
grond zijn de algemene ruimtes waar bewoners elkaar kunnen
ontmoeten. Naast Rustoord zijn 25 zorgappartementen,
23 huurappartementen en drie appartementen ten behoeve van
kortdurende opname. Medio juli 2016 konden de bewoners van
Rustoord verhuizen naar hun nieuwe thuis.
Duinrand: karakteristieke omgeving
Zodra de nieuwbouw van Rustoord is gerealiseerd, wordt gestart

Salem

met de vernieuwingen van Duinrand in Katwijk. In april 2016
wordt het oude gebouw gesloopt en op dezelfde locatie wordt
een nieuw woonzorgcentrum gebouwd. Naar verwachting kan
dit eind 2017 in gebruik worden genomen.
Salem: wonen bij de duinen
In 2019 wordt het oorspronkelijke gebouw van Salem (Katwijk)
gesloopt. Op dezelfde plek, in het zuiden van Katwijk vlak bij
de duinen, komt een prachtig nieuw gebouw te staan. Salem
staat bekend om haar gemoedelijke sfeer en dat zal in de
nieuwe huisvesting gehandhaafd blijven.

DSV | verzorgd leven is op de toekomst
voorbereid met nieuwe, duurzame
zorggebouwen.

adv DSV 01 Verdoes.indd 1

Innovatiemagazine

15-08-16 16:54

DSV| verzorgd leven 7

Professioneel in
Vastgoed

Creatief in Wonen
en Zorg

Samenwerken en vertrouwen
Het begrijpen van de zorg en woonbehoefte
van cliënten, luisteren naar de wensen van
de organisatie en kennis van de ontwikkeling
van zorgvastgoed, dat zijn de ingrediënten
voor het toekomstbestendige, duurzame en
zuinige woonzorgcentrum Vlietstede van DSV
Verzorgd Leven.

Toekomstbestendig en flexibel
De zorg is voortdurend in beweging. Dat
maakt de ontwikkeling van een nieuw woonzorgcentrum een uitdaging. Vrijheid, veiligheid, geborgenheid en thuisgevoel, maar
ook efficiency en gebruiksgemak. Dat vraagt
om een flexibel woon-zorg concept wat niet
alleen vandaag maar ook in de toekomst
functioneel is.

Duurzaam en comfortabel
Niet afhankelijk van fossiele brandstoffen,
dat is de wens van iedere vastgoedeigenaar.
Woonzorggebouw Vlietstede is daarom aangesloten op de warmte en koude vanuit de
grond, heeft geen aansluiting op het aardgasnetwerk en is daarmee uiterst duurzaam en
energiezuinig. Het gebouw genereert comfort
voor bewoner en gebruiker, die naar eigen
behoefte verwarming dan wel koeling kan
vragen.
Slim en veilig
Geen bewegingssensor of camera. Maar een
slim en geavanceerd systeem dat niet eerder
in een woonzorgcentrum is toegepast. Zeg
maar gerust ‘Domotica 3.0’. Een sensorvloer
die beweging signaleert, bij bijvoorbeeld
valincidenten, bed of kamer verlaten en zet
de verlichting in dat vertrek in werking. Een
zelflerend systeem dat zelfs medische gegevens van cliënten meet en registreert en
daarmee informatie over de gezondheid van
de bewoner geeft.
‘Privacy en veiligheid voor de bewoner, gemak
voor de medewerkers’.

www.derodebrigade.nl
leon@derodebrigade.nl

Total Costs of Ownership
Bij de sleuteloverdracht begint de huisvesting
pas echt ‘te leven’. Daarom hebben wij een
vastgoedstrategie ontwikkeld die invulling
geeft aan de doelstelling voor nu en de
toekomst. Wij adviseren daarbij in de exploitatiefase ook op het gebied van vastgoed
beheer, energie huishouding en meerjarig
onderhoud (TCO). Wij spelen daarbij altijd in
op de meest lage exploitatielasten gedurende
de gehele levensduur van de huisvesting.
Begeleiding en advies
DRB Vastgoed Advies en MOvast begeleiden
en ontzorgen van A tot Z met zorgvastgoed
vraagstukken. Vanuit ruime praktijkervaring
en met klantgericht, creatief en oplossingsgericht advies. Met kennis van zorgvastgoedexploitaties, ontwerpen, procedures
en financiële businesscase gedurende de
ontwikkel-, realisatie- en exploitatiefase.
Wij staan daarbij voor professionaliteit,
integriteit en transparantie bij de zorgvastgoedontwikkeling.

m.mortier@MOvast.nl
www.MOvast.nl

Midden in de maatschappij
Zorg, wonen en welzijn zijn de belangrijkste pijlers van DSV. Er wordt veel aandacht besteed aan het welbevinden van
bewoners en dit zie je onder meer in het aantal activiteiten dat wordt georganiseerd en hoe andere voorzieningen, zoals
de restaurants en maaltijden zijn geregeld.
Binnen alle centra worden regelmatig kerkelijke, culturele,
sociale en creatieve evenementen georganiseerd. De betrokkenheid van DSV gaat daarin ver. Zo heeft één van de locatiemanagers een prachtig muziekproject opgezet. Hierbij luisteren
mensen met dementie via een iPod naar hun eigen muziek, vaak
van vroeger. Dit herinnert hen aan belangrijke momenten uit
hun leven en dat geeft rust.
Steeds vaker zoekt DSV ook samenwerking met organisaties uit
de buurt. Deze interactie zorgt ervoor dat de cliënten van DSV betrokken blijven bij de samenleving en andersom. Dat is fijn, leuk
en leerzaam voor iedereen. Een goed voorbeeld van zo’n samenwerking is te vinden in Lisse. Leerlingen van een basisschool uit
de buurt brengen regelmatig een bezoekje aan het zorgcentrum.
Bijvoorbeeld om samen pannenkoeken te eten of voor een gezellig
praatje. Daarnaast hebben diverse DSV-huizen afspraken met
lokale verenigingen, zoals koren of de sjoelvereniging. Zij kunnen

‘om niet’ of tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de
activiteitenruimte en in ruil daarvoor nemen de cliënten van DSV
deel aan activiteiten die de vereniging daar organiseert. Sinds
de komst van de rolstoelbus gaan bewoners van Rustoord ook
regelmatig uit in Lisse en omgeving. Deze aangepaste bus is een
gift van de Stichting Vrienden van Rustoord. Er is ruimte voor drie
rolstoelen en daarnaast nog eens vijf personen zonder rolstoel.
Tien goed opgeleide vrijwilligers wisselen elkaar af als chauffeur.

Steeds vaker zoekt DSV ook samenwerking met organisaties uit de buurt.
Deze interactie zorgt ervoor dat de
cliënten van DSV betrokken blijven bij
de samenleving en andersom.
Een ander mooi voorbeeld is Project Dichtbij. Hierbij is Rustoord
een samenwerking aangegaan met twee organisaties die zich

inzetten voor mensen met een beperking. De
twee organisaties organiseren van maandag tot
en met vrijdag activiteiten voor hun cliënten.
“Die vinden plaats in onze recreatiezaal,”
vertelt Marieke Zebregs, locatiemanager van
Rustoord. “Als een andere maatschappelijke
organisatie zo’n vraag heeft, spelen wij daar graag op in. Wij
vinden het belangrijk dat we voor iemand anders iets kunnen
betekenen, zonder dat daar direct een financiële component
aan verbonden is. Zo maken we steeds nieuwe contacten en
staan we midden in de maatschappij. Dat dit voor ons ook
meerwaarde heeft, zal duidelijk zijn. Onder meer bij het aantrekken van vrijwilligers. Zij zijn altijd heel belangrijk geweest voor
onze huizen. De laatste tijd proberen we meer diversiteit in het
type vrijwilliger aan te brengen. Door onze contacten met de
diverse gemeenten waar wij actief zijn, komen we onder meer in
aanraking met werkzoekenden. Ook voor mensen die maar kort
beschikbaar zijn is er ruimte binnen DSV.”

Door veel met anderen samen te
werken, staan we midden in de
maatschappij.
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Extra services via nieuwe
opzet facilitaire dienst
Een echt thuis
DSV wil dat haar bewoners en hun naaste familie en vrienden zich
echt thuis voelen. “Eén van de vernieuwingen in de zorgcentra is de
introductie van gastvrouwen en -heren. Zij nemen de taken van de
vroegere portiers, receptionistes en winkelmedewerkers op zich en
hebben een echte spilfunctie. Iedereen kan bij hen met vragen terecht.
Hierdoor is de communicatie flink verbeterd en hebben de zorgcentra
een meer huiselijke sfeer gekregen. Ook op culinair gebied zijn er zaken
veranderd. De functie ‘kok’ is omgevormd tot de functie Eerste Medewerker
Restauratieve Voorzieningen (EMRV). De taakuitbreiding betreft, naast een
coördinerende functie in het restaurant, tevens instructie, voorlichting
en controle. In samenspraak met onze voedingsdeskundigen wordt het
menu samengesteld. Op de woongroepen koken de bewoners zelf en
ook dit bevordert dat mensen zo langer de regie over hun eigen leven
houden. De EMRV heeft een controlerende rol en geeft waar nodig tips en
adviezen. Uiteraard vinden alle bovenstaande activiteiten plaats in een
goede samenwerking tussen de EMRV-ers en zorgmedewerkers. Deze twee
belangrijke onderdelen van onze dienstverlening moeten naadloos op
elkaar aansluiten.”

DSV heeft haar facilitaire dienstverlening flink veranderd en dit draagt er aan bij dat ouderen langer
zelfstandig kunnen wonen. “We hebben niet langer een Technische Dienst, maar huismeesters, die veel
breder dan vroeger inzetbaar zijn,” legt Eric Bartels uit. Hij is de locatiemanager van DSV|Duinrand.

“Uiteraard is een deel van hun werkzaamheden
onveranderd, maar het accent van de werkzaamheden ligt nu meer op directe serviceverlening aan de bewoners.
Ze voeren nu ook kleinere klussen uit, zoals het verwisselen
van een defecte lamp of het ophangen van een schilderij en dat
ervaren onze bewoners als een grote extra service. Daarnaast
zorgen zij voor de dagelijkse klussen in en rondom de locaties.

“We hebben niet langer een
Technische Dienst, maar
huismeesters, die veel breder dan
vroeger inzetbaar zijn.”
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Ook rondom het wassen van kleding is veel veranderd. Dat besteden wij niet langer uit, maar wordt in huis uitgevoerd en waar
mogelijk worden de bewoners daar bij betrokken. Het is dan een
onderdeel van hun dagpatroon en dat sluit natuurlijk aan op de
woonsituatie die mensen van thuis kennen.”
De vernieuwingen binnen de facilitaire diensten zorgen ook
voor een grotere betrokkenheid tussen de bewoners van de
zorgcomplexen van DSV en de mensen in de wijk. “We zoeken
voortdurend naar mogelijkheden om de band met de buurt te
vergroten. Oudere omwonenden kunnen bijvoorbeeld gebruik
maken van onze restaurants, ook als zij verder geen enkele
connectie hebben met DSV. We nodigen ze van harte uit om
bijvoorbeeld hun verjaardag in één van onze zalen te vieren.”

Innovatiemagazine
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Expert in verpleegkundige zorg
Bij DSV draait alles om goede zorg. Medewerkers worden opgeleid tot experts op hun vakgebied. Dit gebeurt in samenwerking
met externe opleidingsinstanties, die de zorgorganisatie ondersteunen bij het opzetten van leer- en werktrajecten.
Eén van deze trajecten betreft de hospicezorg van DSV. Hiervoor
is een expertiseteam opgericht, dat 24/7 paraat staat om ondersteuning te bieden bij palliatieve zorg. Vooral met de komst van
de nieuwe hospice-appartementen in Salem en Vlietstede is dit
een waardevolle aanvulling op het toch al brede zorgaanbod van
DSV. Ook wordt geïnvesteerd in trainingen van medewerkers op
het gebied van wondzorg. Hierbij wordt nauw samengewerkt
met specialisten en de 1ste-lijnszorg. Als de verzorgenden van
DSV bewoners met een wond zelf kunnen verzorgen, hoeven zij
bijvoorbeeld minder snel naar een ziekenhuis of arts.
Kennis delen
DSV heeft opleidingsmogelijkheden voor
verzorgenden IG en verpleegkundigen (niveau 4)
en biedt diverse mogelijkheden om werkervaring
op te doen. Joke van Beelen, locatiemanager van
Salem: “We spannen ons daarnaast ruimschoots

in om het kennisniveau van medewerkers te vergroten. Dat zorgt
ervoor dat we efficiënter kunnen handelen in onze zorgverlening
en dat we minder afhankelijk zijn van externe partijen. Bovendien
blijven onze medewerkers zich op die manier ontwikkelen en
worden ze steeds weer uitgedaagd.
Dit komt de motivatie natuurlijk ten goede. We organiseren ook
regelmatig bijeenkomsten of congressen. In 2015 vonden twee
groots opgezette wondcongressen plaats. In samenwerking met
één van onze leveranciers, een apotheek en huisartsen werd in
één dag veel kennis opgedaan over wondbehandeling. Dit is een
uitstekende manier om contacten met het netwerk buiten onze
eigen organisatie te onderhouden en laat zien dat we deskundig
zijn op het gebied van verpleegkundige zorg. Het is ook een prima
manier om in contact te komen met andere zorgaanbieders.
Zo’n samenwerking zorgt voor korte lijnen en verbetert op een
sectoroverstijgende manier de zorg.”

Bij DSV draait alles om goede zorg.
Medewerkers worden opgeleid tot
experts op hun vakgebied.
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ADVERTENTIE

wil graag iedereen bedanken
die het mogelijk heeft gemaakt
dit magazine te realiseren.
www.dsv-verzorgdleven.nl
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