Zorggroep Almere
Het jaar 2018 in het kort

U staat centraal
Op alle momenten van uw leven, wanneer u ons nodig heeft, staan
onze 2.300 medewerkers en 900 vrijwilligers voor u klaar. Met grote
betrokkenheid en persoonlijke aandacht zijn zij dagelijks aan het werk
om u van de beste zorg te voorzien. Dat kan bijvoorbeeld zijn in één van
onze acht woonzorgcentra, in ons Centrum voor Geriatrische Revalidatie,
in één van onze 19 gezondheidscentra of vanuit onze wijkverpleging.
Als grootste zorgaanbieder in Almere, bieden we zeer uiteenlopende
vormen van zorg, waarbij de behoeften van u, onze cliënten en
bewoners, altijd centraal staat.
Wilt u meer lezen over onze dienstverlening? Dan verwijzen wij u graag
naar onze website www.zorggroep-almere.nl.
Met vriendelijke groeten,
Lidy Hartemink
Raad van Bestuur Zorggroep Almere
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Blogs kijk en leef mee met onze zorgverleners
Dat onze medewerkers hun werk doen met veel passie en betrokkenheid,
blijkt wel uit de blogs die zij schrijven. In 2018 waren dit er 41. Deze mooie,
warme verhalen zijn terug te vinden op www.zorggroep-almere.nl.

Blogs

41

Een greep uit onze blogs:

Uitputting, trots en overwinning

- Verloskunde

“Het moment rond de 8 centimeter ontsluiting, net voordat de persdrang komt. Het moment waarop je als
vrouw met je hoofd weigert wat je lijf wil en doet. Je bent aan het eind van je kunnen, je hebt het gevoel dat
deze pijn te veel is, het is ook teveel. Maar je lijf kan meer dan je denkt. En je weet ook dat er geen weg terug
is. En juist op zo’n moment, zeg ik tegen haar dat ze het wel kan. Dat ze er echt bijna is! En dat het goed komt!
‘Hoezo goed? Ik lig hier bijna dood te gaan! Hoe kun jij nou zeggen dat het góéd komt? Ik kijk haar indringend
aan en zeg; ik weet dat dit bijna niet vol te houden is, maar vertrouw me, je kunt het en je mag bijna gaan
persen. Even later is ze bevallen van een prachtige zoon. Haar partner knalt bijna uit elkaar van trots! En
ze straalt, zoals alleen een pas bevallen vrouw kan stralen. Het is een combinatie van uitputting, trots en
overwinning. Ik heb het mooiste beroep van de wereld!”

Home sweet home dankzij ZorgPlusThuis

- persoonlijk begeleider dementie

“Enkele maanden geleden had ik een afspraak met mevrouw, een begeleidingsgesprek. Zij had leuk nieuws:
haar kleinzoon ging trouwen en heeft zijn oma gevraagd om getuige te zijn. Hoe mooi is dat, eindelijk weer
een lichtpuntje… Maar ook donkere wolken kwamen al gauw. Wie moest er die dag voor haar man zorgen?
Na wat omzwervingen kwam ik bij ZorgPlusThuis terecht.
Het werd een prachtige trouwdag, mevrouw en de familie hebben genoten terwijl haar man thuis zijn eigen
ding kon doen en liefdevol werd verzorgd door een hulpverlener van het ZorgPlusThuis-team, prachtig!!”

Samen werken aan betere zorg in Almere
• Acute en chronische zorg, samen met het Flevoziekenhuis.
• Jeugdgezondheidszorg; samen met GGD Flevoland.
• Psychosociale Ondersteuning, zoals maatschappelijk werk;
samen met De Schoor.
• Geriatrische Revalidatie in Flevoburen, samen met Vivium.
• Verpleegartikelen en hulpmiddelen, samen met Vegro.

Blik op de toekomst
De focus ligt in 2019 op goede zorg, die voorziet in wat onze cliënten nodig
hebben en wat passend is. Preventie, vroegsignalering en
nazorg maken daar onlosmakelijk deel van uit.
Verbinding met de cliënten en de bewoners in onze wijken in Almere wordt nog
nadrukkelijker dan voorheen. De diversiteit is groot en dat betekent dat elk
gezondheidscentrum en woonzorgcentrum eigen ‘specialisaties’ heeft in haar
dienstverlening. De cliënt, de mantelzorg en de vrijwilligers
hebben in toenemende mate een actieve rol in de zorg. En dat betekent
een verandering in onze wijze van werken.

Waardering door onze cliënten

Onze cliënten kunnen op Zorgkaart Nederland
een cijfer geven voor de ontvangen zorg. Zowel de
gezondheidscentra als de woonzorgcentra kwamen
eind 2018 op een gemiddeld cijfer uit van 7,6. Voor onze
wijkverpleging was dit gemiddeld een 8,4.
De technische thuiszorg verpleegkundigen (onderdeel
van de wijkverpleging) kregen zelfs een 9 van onze
cliënten.

“Mijn moeder woont sinds 3 weken in Archipel en
er werd erg goed voor haar gezorgd. De Archipel
medewerkers zijn erg lief en geduldig met haar en
ze geniet van de prachtige binnentuin, waar ze altijd
in kan lopen.’s Avonds wordt er gekookt en ruikt het
heerlijk naar karbonaatjes of andere gerechten. Ik
zou zo aan willen schuiven!”
Woonzorgcentrum Archipel
“Betrokken en veel dezelfde gezichten. Tijden in
overleg, ook als het eens anders liep. Betrokken bij de
partner en kinderen. Deskundig en een luisterend oor.
Zorg met een traan en een lach. Heel belangrijk voor
mij.”
Wijkverpleging Zorggroep Almere
Ik voel mij altijd welkom en iedereen staat voor je
klaar. Soms moet je even wachten, maar dan weet je
dat er ook naar jou geluisterd wordt! De onderlinge
samenwerking tussen de verschillende hulpverleners
is ook heel goed. Een heel fijn centrum!
Gezondheidscentrum De Notekraker

Financieel 2018
omzet

ca. €159 miljoen

rendement

1,7 %

solvabiliteit (balans)

39,4

Het volledige jaarverslag 2018 van Zorggroep Almere
vindt u op www.jaarverslagenzorg.nl

De dienstverlening van
Zorggroep Almere in 2018
Al onze medewerkers maken zich sterk voor persoonlijke zorg

Huisartsen

Geriatrische Revalidatie

In 2018 stonden ruim 162.000 inwoners ingeschreven

Met iets meer dan 60 medewerkers heeft de geriatrische

bij één van de huisartsen van Zorggroep Almere.

revalidatie 314 cliënten voor revalidatie behandeld. Van de

Om onze cliënten goede zorg te verlenen waren in

revalidatiecliënten gaat bijna 80% weer naar huis. Gemiddeld

2018 ruim 100 huisartsen in dienst en 230 andere

is dat na 35 dagen. Dit is landelijk gezien een mooi resultaat

medewerkers waaronder doktersassistenten en

waarbij de uitstroom naar huis rond de 70% ligt, en de

praktijkverpleegkundigen. De waardering van de

opnameduur rond de 42 dagen. Over het algemeen zijn

huisartsenzorg steeg in 2018 tot net iets boven de 8.

de cliënten zeer tevreden met de zorg en meestal scoort
Flevoburen een 8 of hoger op Zorgkaart Nederland. Naast deze

In 2018 is veel gebruikgemaakt van elektronische

laatste peiling hebben de medewerkers de behoefte om veel

hulpmiddelen. Zo wordt informatie verstrekt via Inforium

directer met cliënten te overleggen hoe zij de zorg ervaren en

(beveiligde e-mailservice) en patiënten hebben

of zij nog verbeterpunten hebben.

daarnaast de mogelijkheid om hun dossier digitaal
te raadplegen en een digitaal consult aan te vragen
via het patiëntenportaal MGN. Andere gerealiseerde
innovaties in 2018 zijn de start van TeleQ in twee
praktijken en de Huisartsenpost in het ziekenhuis,

Verloskunde

ter verbetering van telefonische bereikbaarheid, het

De discipline verloskunde bestaat uit 12 enthousiaste

digitaal maken van afspraken en de start met digitale

verloskundigen. Samen hebben zij 2344 geboortes

communicatie tussen huisartsen en wijkverpleging.

begeleid in Almere. De discipline verloskunde maakt deel
uit van het verloskundig samenwerkingsverband Preall.
Samen met gynaecologen van het Flevoziekenhuis en
kraamzorgorganisaties is een sluitende keten ontwikkeld in
de geboortezorg. De samenwerking wordt de komende jaren

Intramurale Ouderenzorg

geïntensiveerd.

Op 31 december 2018 woonden 524 mensen in één van

Met externe hulp is per 1 februari 2018 een echocentrum

onze acht woonzorgcentra. Meer dan 900 medewerkers

gerealiseerd waar ruim 1000 echo’s zijn uitgevoerd.

en net zoveel vrijwilligers leverden liefdevolle zorg aan

Het centrum draait nu nog op externe expertise, maar eigen

hen. Eind 2018 stonden er 200 mensen op de wachtlijst

verloskundigen worden inmiddels opgeleid.

om te komen wonen in één van onze woonzorgcentra.
Samen met de te verwachten toename van ouderen en
zorgvragen maakt dat duidelijk dat er een noodzaak
is om meer capaciteit te ontwikkelen. In dat kader is in
2018 een afspraak vastgelegd om de komende vijf jaar
in Almere 600 woningen te ontwikkelen voor cliënten

Farmacie

met allerlei zorgvragen. Cliënten zijn tevreden met onze

Zorggroep Almere telt 14 apotheken in de gezondheidscentra,

intramurale zorg. Op Zorgkaart Nederland werden

1 hulpmiddelenapotheek Randstad en de poliklinische

de locaties gezamenlijk 532 maal beoordeeld (door

apotheek De Brug in het Flevoziekenhuis. Er werken zo’n 180

bewoners of familie) met een gemiddelde waardering

medewerkers bij de farmacie. Het aantal geneesmiddelen

van 7,6. Begin 2018 is voor de intramurale ouderenzorg

verstrekkingen in 2018 is gelijk gebleven aan 2017; ruim

de visie “Altijd Thuis” vastgesteld. Ze is opgebouwd

1,8 miljoen. Over het algemeen scoren de apotheken in

vanuit de kijk van Planetree; mensgerichte zorg. Aan de

cliënttevredenheidsonderzoeken goed. Terugkerende items die

hand van deze visie willen de locaties het keurmerk van

minder goed scoren zijn de openingstijden van de apotheken

Planetree in 2019 behalen en het werken in de locaties

en de wachttijden in de apotheek. Er zijn verbeteracties

nog meer laten aansluiten bij de wensen en behoeftes

opgezet die in de tweede helft van het jaar 2018 al verbetering

van de bewoners.

in de waardering laten zien.

Fysiotherapie

Psychosociale Ondersteuning (PSO)

De 90 fysiotherapeuten van Zorggroep Almere

De discipline PSO bestond in 2018 uit ongeveer 55

behandelden in 2018 ruim 19.000 patiënten. De

medewerkers: sociaal raadslieden, medewerkers maatwerk

waardering van deze behandeling steeg in 2018 licht

ondersteuning schuldstabilisatie en ruim 30 maatschappelijk

ten opzichte van 2017 van 8,7 naar 8,8. In maart 2018

werkers. De PSO heeft zich ook in 2018 goed kunnen

werd op basis van een audit door de zorgverzekeraar

doorontwikkelen. Per 1 januari 2019 is de PSO onderdeel van

het Pluslabel van acht praktijken verlengd. In deze

De Schoor. Dat neemt niet weg dat de banden tussen beide

praktijken wordt gewerkt met specifieke zorgplannen en

organisaties intact blijven en verder worden versterkt: de

de tevredenheid van de cliënten wordt continu getoetst.

verbinding en samenwerking in een integrale aanpak tussen

Het Paramedisch Centrum voor Diagnostiek is in 2018

zorg- en welzijnsmedewerkers is van onschatbare waarde

geëvalueerd. In dit centrum werken gespecialiseerde

voor inwoners en cliënten. De komende jaren vraagt de

fysiotherapeuten op het gebied van houding en

maatschappij meer vanuit de combinatie zorg en welzijn. Dat

beweging samen. In samenwerking met andere

betekent dat de samenwerking met huisartsen, wijkverpleging,

disciplines stellen zij diagnoses en behandelplannen

POH-GGZ, ouderenwerk, sociaal cultureel werk en buurtcentra

op voor cliënten met gecompliceerde en/of

van groot belang is en blijft.

langerbestaande klachten. Uitkomst van de evaluatie
is door te gaan met het diagnostisch centrum en uit
te breiden naar echodiagnostiek en aanverwante
onderzoeken.

Wijkverpleging
In 2018 fietsten ruim 400 medewerkers van de wijkverpleging
door Almere. Ze bezochten meer dan 3.300 cliënten aan
huis. Gezien de waardering met een 8,5 op Zorgkaart

Jeugdgezondheidszorg (JGZ Almere)

Nederland doen ze dat goed. Wijkverpleegkundige zorg doen

Zorggroep Almere en GGD Flevoland bieden vanuit

we bij voorkeur in nauwe afstemming met anderen en de

JGZ Almere gezamenlijk de jeugdgezondheidszorg

participatie van wijkverpleegkundigen in de sociale wijkteams

in Almere. Ruim 97% van de 9.877 kinderen 0-4

is belangrijk. Mooie voorbeelden van projecten in wijken zijn

jaar in Almere zijn op de consultatiebureaus in zorg

de samenwerking op het gebied van levenseinde (Project

geweest bij JGZ Almere. De samenwerking tussen de

Perspectief), de inloopgroep voor kwetsbare ouderen in de

professionals van deze twee organisaties betekent

Cobra en het Vaartje, een elektrische auto die mensen op hun

een nog betere zorg voor de kinderen van Almere.

verzoek naar diverse locaties in de wijk brengt: de supermarkt,

Samen met sociale wijkteams, onderwijs en huisartsen

op bezoek bij een vriendin, het gezondheidscentrum enz. Een

zorgen de professionals van JGZ Almere ervoor dat

zeer gewaardeerde innovatie is de communicatie tussen de

kinderen, jongeren en gezinnen snel en adequaat de

wijkverpleegkundige en de cliënt via Carenzorgt.

juiste ondersteuning kunnen krijgen die nodig is. De rol

De cliënt heeft daarin de regie en bepaalt wie via Carenzorgt

van de JGZ in Almere is verbreed met een uitgebreid

zijn of haar zorgleefplan kan inzien. Naast inzage is het ook

aanbod aan (preventieve) jeugdhulpinterventies.

mogelijk om via Carenzorgt met de wijkverpleging digitaal te

Daarnaast wordt ook het Rijksvaccinatieprogramma

communiceren. Deze bereikbaarheid wordt gevoeld als echt

uitgevoerd. De vaccinatiegraad ligt voor de

persoonlijke en vertrouwde zorg dichtbij!

verschillende vaccinaties tussen de 91% en 92%.

www.zorggroep-almere.nl

