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Cliënten
Cliënt centraal
DSV hanteert een beleid waarbij de cliënt centraal staat.
Zowel voor de zorg, als dienstverlening en huisvesting. Dat
betekent goede, liefdevolle en persoonlijke zorg en diensten,
laagdrempelig, buurtgericht en dichtbij de cliënt.

Aantal cliënten DSV:
In 2016 had DSV|verzorgd leven
in totaal 995 cliënten in zorg.

Aantal cliënten in zorg bij DSV in 2016, verdeeld
over soorten zorg:

Zorg Thuis: (zorg en/of
huishoudelijke hulp)
Woonzorgcentra:

744
251

Huishoudelijke hulp:
Hospice: 			
Casemanagement:
Dagactiviteiten:		

511
37
58
49

Zorg, wonen en welzijn afgestemd op de cliënt
Cliënten kunnen bij DSV|verzorgd leven gebruik maken van diensten op het gebied van
zorg, wonen en welzijn. DSV levert zorg aan cliënten in woonzorgcentra (intramuraal),
als Zorg Thuis (extramuraal). De intramurale zorg bestaat uit PG-zorg (Psychogeriatrische zorg) en uit Somatische zorg (lichamelijke zorg). Ook is het mogelijk om gebruik
te maken van hospicezorg of tijdelijke zorg na een operatie of ter ondersteuning van de
mantelzorg. Zorg Thuis wordt aan de cliënten geleverd vanuit de zorgsteunpunten in de
wijken. Met Zorg Thuis kunnen cliënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen,
terwijl zij toch de nodige zorg en/of huishoudelijke hulp ontvangen. Ook kunnen cliënten
van DSV gebruik maken van servicediensten zoals een boodschappenservice, klussendienst, alarmering of (welzijns)activiteiten die worden aangeboden via de zorgsteunpunten.
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Cliënten
Zorgzwaarte en complexiteit in zorg bij cliënten DSV 2014-2016
Hogere zorgzwaarte en complexere zorg in woonzorgcentra
Ook bij DSV is de landelijke trend goed zichtbaar: de zorgzwaarte per cliënt en de complexiteit
in de zorg aan ouderen is de afgelopen jaren gestegen.
De gevolgen van de nieuwe wetgeving in de ouderenzorg zijn goed te zien in de cliëntenpopulatie in de woonzorgcentra en bij zorg thuis.

Ontwikkeling Zorgzwaarte van 2014 tot 2016 bij cliënten van DSV:
Zorgzwaarte 2014

Zorgzwaarte 2016

zorgzwaarte

zorgzwaarte 1

1 t/m 4

t/m 4

zorgzwaarte

zorgzwaarte

5 en hoger

5 en hoger
ZZP 1 t/m 4
ZZP 5 en hoger

Gevolgen nieuwe wetgeving in de ouderenzorg
In 2015 is de nieuwe landelijke wetgeving in de langdurige
zorg van kracht geworden (Wlz). De gevolgen hiervan zijn
ook bij DSV duidelijk te zien en werden ook steeds duidelijker merkbaar in 2016.
Minder cliënten in woonzorgcentra
Binnen de zorg die DSV verleent neemt het aandeel van de
Zorg Thuis aan cliënten toe, terwijl de intramurale zorg (in
de woonzorgcentra) afneemt. Cliënten verblijven gemiddeld
ook korter in woonzorgcentra bij DSV.
Meer cliënten zorg thuis
De overheid stimuleert het langer thuis blijven wonen van
ouderen. Hierdoor komen veel ouderen pas op latere leeftijd
in aanmerking voor intramurale zorg, ook bij DSV. Thuiszorg en huishoudelijke zorg stijgen dan ook bij de groeiende
groep ouderen die langer thuis blijft wonen. 		
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Zorg
		

Geleverde Zorg (buiten Zorg Thuis) DSV in cijfers

							
Intramurale verzorgingsdagen (in woonzorgcentra)
Dagen Volledig Pakket Thuis (VPT)			
Aantal dagen eerste Lijns Verblijf (ELV)			
Aantal opnames hospice					
Aantal dagen hospice					
Aantal opnames intramuraal				

2015
91.650		
4.180		
1.359		
15		
731		
71		

2016
92.331
3.684
1.559
29
920
101

Ontwikkelingen in de zorg bij DSV: specialistische kennis
Specialistische Wondverpleegkundige
DSV heeft een wondspecialistisch verpleegkundige in dienst genomen die haar specialistische kennis op dit gebied inzet om cliënten
nog betere zorg te bieden. Zij doet dit voor meer complexe wondbehandeling en deelt deze kennis met de collega’s.
Expertiseteam
Daarnaast is DSV in 2016 gestart met het vormen van een speciaal
expertiseteam, dat ook ‘s nachts en in het weekend paraat staat
met hoogwaardige zorgkennis en -kunde om cliënten en medewerkers bij te staan in de zorg.
Cliënten en hun mantelzorgers beoordeelden Somatiek
(in de woonzorgcentra) van DSV in 2016 gemiddeld met
een:
				
(Bron: CQ meting)

8,2

Cliënten en hun mantelzorgers beoordeelden PG (in de
woonzorgcentra) van DSV in 2016 gemiddeld met een:
				
(Bron: CQ meting)

7,9

Cliënten en hun mantelzorgers beoordeelden Zorg Thuis
van DSV in 2016 gemiddeld met een:
			

9,0

			

(Bron: CQ meting)
Zorg Thuis DSV in cijfers					

2015		

2016

Aantal teams 						
8		
8
Aantal zorgsteunpunten					
8		
8
Aantal cliënten zorg thuis (inclusief huishoudelijke
verzorging)							737		744
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Kwaliteit
Kwaliteit van zorg
Gouden Prezo keurmerk voor alle diensten en locaties van DSV
DSV vindt kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening belangrijk en laat
regelmatig onderzoek doen naar de tevredenheid bij de cliënten en de
kwalitieit van de geboden zorg- en dienstverlening. DSV beschikt over het
Gouden Prezo keurmerk voor alle locaties, uitgereikt in 2014 door de
keuringsorganisatie Perspekt, na grondige audits op alle locaties. In 2015 is
er een tussentijdse audit gedaan waarbij is vastgesteld dat DSV nog altijd
aan de eisen voor het Gouden Keurmerk voldoet. Het keurmerk is drie jaar
geldig. Goud voor alle diensten en locaties voor DSV is een mooi resultaat.
Maar het betekent ook dat we op allerlei manieren blijven werken aan
kwaliteit en verbetering, zoals in de klachtenafhandeling, door een gerichte
aanpak.

Cliënten en hun mantelzorgers beoordeelden
de zorg- en dienstverlening van DSV als geheel
in 2016 gemiddeld met een:

			8,5

					

(Bron: CQ meting)

Gerichte aanpak
Er was in 2015 een plotselinge stijging in het aantal klachten. Dit
betrof met name de voeding, reden hiervoor bleek de invoering van
een nieuw voedingssysteem. Naar aanleiding van de klachten is
het het voedingsbeleid direct bijgesteld. Het aantal klachten over
dit onderwerp is daarna direct gedaald. In 2016 waren er nauwelijks meer klachten over dit onderwerp.

Klachtenafhandeling 2016
Daling klachten en gerichte
aanpak
De kwailiteit van de zorg en
diensten bij DSV wordt continu
op peil gehouden en verbeterd. Dit kan ook door de juiste
klachtenafhandeling van de
cliënten over de zorg en diensten. In de afgelopen jaren is
het aantal klachten afgenomen.
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Zorgmiddelen
Zorgmiddelen, gebouwen en locaties in 2016
2016 : jaar vol vernieuwing, investering in zorgmiddelen, nieuwbouw en innovatie
In 2016 werden diverse nieuwbouwlocaties van DSV
in gebruik genomen, zoals DSV| Vlietstede in
Rijnsburg, de tweede hospicelocatie van DSV in
Rijnsburg, het historische gebouw Parlevliet in
Katwijk waar de centrale diensten, kamers voor tijdelijke opvang en het kantoor van Zorg Thuis Katwijk
zijn gevestigd en de nieuwbouw van DSV|Rustoord in
Lisse.

Investeringen in vernieuwde
locaties en voorzieningen in 2016:

Digitalisering zorgmiddelen in 2016
verbetering van zorgproces en
digitale middelen

- 3 nieuwbouwlocaties in gebruik genomen:
Rustoord, Vlietstede, Parlevliet.
- 1 nieuwe extra hospicelocatie geopend
(in Rijnsburg)
- 1 nieuw ontmoetingscentrum (De Reedery,
Katwijk) geopend
- 1 nieuw centraal kantoor Zorg Thuis Katwijk
- 1 compleet nieuw thuiszorgteam Parledam
- 11 nieuwe kamers voor tijdelijke opvang
in Parlevliet, Katwijk.

In 2016 werd het Electronisch
Cliëntendossier en het familieportaal
‘CarenZorgt’ ingevoerd bij DSV.
In 2016 is DSV in zijn geheel overgegaan naar het electronisch cliëntendossier. Hiermee is het papieren zorgdossier zo goed als verleden tijd.

Het familieportaal Caren kan gekoppeld worden aan het cliëntdossier bij
DSV, waarmee cliënten en hun contactpersonen online kunnen meekijken
in de zorgplannen en de dagrapportages. Het aantal accounts van Caren is
in 2016 vanaf januari gestegen van 25
naar 160 aan het eind van dat jaar.
Investeren in duurzame gebouwen,
innovatie en techniek
- Het nieuwe Vlietstede en Rustoord zijn ‘all
electric’, d.w.z.: er wordt hier geen gebruik
gemaakt van aardgas.
- Er wordt gebruik gemaakt van warmte/koudeopslag in de gebouwen.
- Het gebouw van de Centrale Diensten van DSV
krijgt de energie uit zonnecellen.
- Overal in de nieuwe gebouwen zijn plug-and-play
punten aangebracht.

Floor in motion: optimale bescherming én
privacy door innovatieve vloer
Deze intelligente vloer, een unieke toepassing
binnen Europa, werd geinstalleerd in 2016 in de
nieuwbouwlocaties van DSV: Rustoord, Vlietstede
en Parlevliet. De vloer signaleert de bewegingen
en herkent daarin patronen.
Daarmee biedt de vloer een cliëntvriendelijk
alternatief voor andere, meer ingrijpende vormen
van domotica. De zorgmedewerkers krijgen een
melding binnen als er iets gebeurt in de ruimte
zoals vallen en kunnen direct ingrijpen.
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Medewerkers
DSV-medewerkers: ontwikkelingen in 2016
		

Investeren in opleidingen en expertise
In de afgelopen twee jaar is het aantal medewerkers bij DSV
redelijk stabiel gebleven. Het aantal medewerkers dat direct
zorg verleent is licht gegroeid. Het aantal medewerkers in het
niet-primaire proces is afgenomen. Medewerkers zijn steeds
vaker hoger opgeleid, omdat de steeds complexere ouderenzorg dit vraagt. Bij DSV krijgen veel medewerkers de kans om
door te groeien naar een hoger niveau. Dit is dan ook goed
zichtbaar in het aantal medewerkers met een verpleegkundige opleiding op niveau 4 en 5.
Aantal medewerkers
Aantal medewerkers bij DSV
bij DSV in 2016 :
					2014 2015 2016
verpleegkundigen niveau 5		
2
4
12
verpleegkundigen niveau 4		
39
36
54
verzorgdenden niveau 3/3IG		
257
259
261
(319 fte)
helpenden/zorgassistenten		
200 315
317
overig personeel			329
216
212
Ziekteverzuim medewerkers DSV in 2016:
Medewerkers van DSV beoor

welzijn
wonen
zorg

856

deelden hun werk in 2016 met
een:
		

7,4

(Gemidd. medewerkers tevredenheid score)

4,75 %
(landelijk binnen zorg en
welzijn: 5,2 %)

Kennis delen: congressen en informatiebijeenkomsten			
Ook in 2016 heeft DSV weer diverse wondcongressen en informatiebijeenkomsten georganiseerd om kennis en ervaring op dit gebied met eigen medewerkers en anderen te delen.
Creatieve arbeidsmarktoplossingen en wervingsvormen
In 2016 werd steeds zichtbaarder dat er landelijk te weinig (hoger) opgeleide verpleegkundigen zijn. Deze
tekorten lopen steeds verder op. Bovendien is door de gestegen zorgzwaarte en de complexiteit van de
zorg een grotere behoefte aan hoger opgeleide verpleegkundigen in de ouderenzorg. DSV speelde hierop
al een aantal jaar eerder in door eigen medewerkers intern verder op te leiden en daarnaast nieuwe medewerkers aan te trekken. Ook nam DSV in 2016 een bijzonder initiatief dat landelijk veel publiciteit trok:
10 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) startten, inwonend in één van de zorgcentra van
DSV, met een opleiding voor een baan in de ouderenzorg.

Het ‘Statushoudersproject’ van DSV kreeg in
2016 veel media-aandacht, zowel landelijk als regionaal. Zo waren er o.a. tv-reportages in het NOS
journaal en is er een tv-documentaire gemaakt door
KRO/ NCRV over het project.
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Maatschappij
Dichtbij, kleinschalig, maatschappelijk
betrokken en buurtgericht
DSV is zich bewust van haar maatschappelijke positie als zorgorganisatie. Daarom is
DSV actief betrokken bij diverse maatschappelijke projecten en initiatieven. Ook op het
gebied van buurtgerichte welzijnsactiviteiten heeft DSV zich in 2016 verder ontwikkeld,
zoals met een nieuw ontmoetingscentrum
voor ouderen in de buurt, De Reedery, projecten voor arme ouderen in Roemenië i.s.m.
de Stichting Hoe Katwijk, samenwerkingsvormen met Binders en Dichtbij en daarmee
bevordering van arbeidsmarktparticipatie
van sociaal zwakkeren.

Nieuwe ontmoetingsruimte voor ouderen in
Katwijk geopend in 2016: De Reedery
In 2016 werd de nieuwe ontmoetingsruimte voor ouderen in Katwijk, in het huurappartementencomplex
van DSV|Parledam, in gebruik genomen. Deze nieuwe
voorziening voor ouderen wordt door zowel ouderen
uit de buurt, als uit de appartementen van
Parledam en de gasten van de tijdelijke opvangkamers goed bezocht voor ontmoetingen, een kopje
koffie met elkaar, lunches, feestelijkheden en maaltijden. Er worden ook regelmatig gezellige activiteiten
voor ouderen georganiseerd, zoals bingo.

Aantal vrijwilligers
In 2016 waren er

299
vrijwilligers bij DSV
Vrijwilligers: belangrijke en
gewaardeerde bijdrage
Bij DSV werken op alle locaties vrijwilligers. Zij kunnen met hun inzet en
betrokkenheid veel betekenen voor
de cliënten. DSV organiseert daarom
regelmatig speciale avonden, uitjes en
bijeenkomsten om extra aandacht aan
hun belangrijke werk te geven. I.s.m.
Stichting Johanniter Nederland worden
spelden uitgereikt aan de jubilarissen
voor hun verdiensten.

Bijzondere maatschappelijke projecten in de ouderenzorg en welzijn bij DSV:
Project i.s.m. Stichting Hoe Katwijk: goederen voor
arme ouderen in Roemenië
In 2016 zijn er i.s.m. met Stichting Hoe Katwijk oude
meubelen en zorgmiddelen die niet meer gebruikt konden worden in de woonzorgcentra van DSV met 5 vrachtwagens verzonden naar Roemenië. Daar worden deze in
gebruik genomen door arme ouderen.
Nieuw welzijnsinitiatief: Digitaal ontmoeten
In 2016 is DSV gestart met een nieuw welzijnsinitiatief.
Op diverse locaties ondersteunt DSV lokale inititiatieven tot versterking van de gemeenschapsvorming, d.m.
v. het faciliteren van digitale ontmoetingscentra rond
websites die door ouderen zelf beheerd worden. Zij delen
hierop nieuws en informatie uit de buurt over activiteiten en plannen met elkaar zo reizen, uitjes en andere
initiatieven.
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Over DSV|verzorgd leven
DSV| verzorgd leven is een Protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van zorg, wonen, en welzijn in de gemeenten
Katwijk en Lisse. Deze diensten zijn buurtgericht, laagdrempelig, kleinschalig en met de cliënt centraal.

DSV|verzorgd leven in 2016:
- 4 woonzorglocaties in Rijnsburg, Katwijk en Lisse

- 1 woonappartementencomplex met zorg (Parledam)
- 2 hospice vestigingen (in Katwijk en Rijnsburg)
- 1 ontmoetingscentrum voor ouderen in Katwijk, ‘De Reedery’
- 8 zorgsteunpunten in de wijken in Rijnsburg, Katwijk en Lisse van
waaruit thuiszorg wordt geleverd en waar activiteiten plaatsvinden
- 1 gebouw voor de centrale diensten (Parlevliet) met daarin tevens
het hoofdkantoor van Zorg Thuis Katwijk en 11 zorgkamers voor tijdeijke opvang

Omzet 2016 DSV |verzorgd leven
			24 miljoen euro
Budget 2016 DSV |verzorgd leven innovatie
zorgmiddelen
			1,5 miljoen euro
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Adresgegevens
Stichting DSV|verzorgd leven
Prins Hendrikkade 157
2225 JT KATWIJK
Postbus 26
2220 AA Katwijk
tel: (071) 204 90 00
www.dsv-verzorgdleven.nl
Woonzorglocaties
Locatie DSV|Duinrand
Waterboslaan 40
2231 BJ Rijnsburg
tel: (071) 204 92 00
Locatie DSV|Salem
Duindoornlaan 34
2225 RT Katwijk
tel: (071) 40 929 33
Locatie DSV|Vlietstede
Oude Vlietweg 50
2231 DS Rijnsburg
tel: (071) 204 95 00
Locatie DSV|Rustoord
Rustoord 2
2161 GJ Lisse
tel: (071) 204 93 00
Huurappartementencomplex met zorg
DSV|Parledam
Prins Hendrikkade 155
2225 JT Katwijk
tel: (071) 204 90 00
Ontmoetingscentrum voor ouderen
De Reedery
Prins Hendrikkade 155
2225 JT Katwijk
tel: (06) 58 78 55 60

DSV Zorg Thuis
Zorg Thuis Katwijk
Prins Hendrikkade 157
2225 JT Katwijk
tel: (071) 204 90 00
(tevens zorgsteunpunt)
Zorg Thuis Lisse
Rustoord 2
2161 GJ Lisse
Tel: (071) 204 93 00
(tevens zorgsteunpunt)
Zorgsteunpunten
Zorgsteunpunt Gasthuishof
Gasthuishof 57
2225 SZ Katwijk
tel: (071) 40 105 76
Zorgsteunpunt Cleijn Duin
Cleijn Duinplein 24
2224 AX Katwijk
tel: (071) 40 177 28
Zorgsteunpunt Westerhaghe
Waterkers 1
2231 EL Rijnsburg
tel: (071) 40 858 32
Zorgsteunpunt Floriante
Smidsstraat 16 F
2231 EL Rijnsburg
tei: (06) 575 42 803
Zorgsteunpunt Salem
Parklaan 93
2225 CN Katwijk
tel: (071) 409 29 60
Zorgsteunpunt De Driehoek
Groen van Prinstererweg 138
2221 CC Katwijk
tel: (06) 575 42 803
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